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LBJ prieš

Mrs. Indira Gandhi pasiprašė 
prezidentą Johnsoną skubaus vi
zito. Didžiausias jos, kaip min. 
pirm., rūpestis badaujanti Indija.

naują karą - su badu Indijoje ir pasauly
i

Atsilikę kraštai nepajėgia maisto gaminti savo prieaugliui, o kitur žemės ūkio ga
mybą palaužė komunistinė sistema: LBJ planas aprūpinti badaujančius kraštus

’ Aliarmas dėl Indijos ir Pa
kistano — dešimtys milijonų 
žmonių badauja. Pagalbos jiem 
šaukė popiežius Paulius. Prezi
dentas Johnsonas pasiuntė kvie
čių Indijai. Pažadėjo šaukt tarp
tautinę konferenciją kovai su 
badu Indijoje. Vasario 16 po
piežius Paulius su entuziazmu 
tokiai konferencijai pritarė.

Tačiau badas žiūri į akis ne 
tik Indijai bei Pakistanui. Du

LBJ IR OPOZICIJA dėl Vietnamo
OPOZICIJA: autoritetai esą uni
versitetuose, ne vyriausybėje.

Vietnamo karas Amerikoje 
tebeina. Opozicijos taktiką 
prieš LBJ politiką išreiškė Ja
mes Restonas (NYT), pastebė
damas, kad senato užsienių ko
misijos apklausinėjimas nevei
kia Baltųjų Rūmų. Bet apklau
sinėjimas, sujungtas su televi
zija, galis būti galinga prie
monė vyriausybės politikai pa
keisti. Tos priemonės ir ėmėsi 
šen. Fulbrightas, patelkdamas 
tokius autoritetus kaip gen. Ga- 
vin, buvęs politikos planuoto
jas Kennan. Didžiausias ..prie
kaištas vyriausyt>ei_xiabar, kad 
Honolulu deklaracija e s a nti 
nauja kliūtis? derybom; ji pra
tęsianti karą iki nežinomybės. 
Visos opozicijos kalbos tik ir

stybėse ... Jie nori auginti sa
vo javus gabenti juos Į rinką, 
gauti už juos gerą kainą; jie ne
labai suinteresuoti ideologija". 
Tokius klaidingus žodžius apie 
valstiečius yra kalbėję 1941 vo
kiečiai, užėmę Lietuvą; esą ūki
ninkai nori gerai pirkti, gerai 
parduoti, o laisvės reikalas tai 
intelektualų siekimas . . .

Kitą kraštutinumą ir pavojų 
pastebėjoj. Alsopas (H. Tribū
ne), Įspėdamas, k&d “nebūtų 
arkliai kinkomi Į vežimo užpa
kali”, nes norint pacifikaciją Į- 
vykdyti reiki# pirma pašalinti 
priešę, kuris visaš pacifjkacijos 
pastangas pavers niekais,-jei ne
bus sunaikintas.

Vyriausybė tai mato. Prezi-
dentas vasario 11 trumpai pa
sakė. kad kariuomenė bus didi-

trečdaliai žmonijos nepasisoti
na. Baltųjų Rūmų sukviesta 
“tarptautinio bendradarbiavimo 
konferencija” priėjo niūrias iš
vadas:

— Vadinami atsilikę kraštai 
nepajėgia padidinti žemės ga
mybos tiek, kad atitiktų gyven
tojų prieauglio proporciją*

— Kraštai, kurie prieš karą 
žemės ūkio gaminius eksporta
vo, dabar komunistų valdžioje 
savos duonos neužtenka ir turi 
ieškoti importo iš užsienių—iš 
Kanados. Australijos, Argenti
nos, Prancūzijos, net Amerikos. 
Rusija, Jugoslavija, Vengrija, 
Lenkija buvo tarp tokių eks
portuojančių, dabar jos reika
lingos importo.

Komunizmo sistema sužlug

dė žemės ūkio gamybos pro
duktyvumą. Tačiau šiuo metu 
mažiau svarbu sakyti, kad ko
munizmas atrašė trečdaliui jo 
valdomo pasaulio badą. Svar
biau, kaip gelbėti. Amerika tu
ri atsargų už .14 bil. dol. Per
nai išgabeno |emės ūkio gami-

nių už 2 bil. tai reiškia 40 proc. 
visos paramos užsieniui. Prezi
dentas kreipėsi i Kongresą, kad 
Amerikoje žemės ūkio gamyba 
būtu sustiprinta kovai su badu 
pasaulio visu plotu: kad būtų 
leista žemės ūkio plotus padi
dinti 10 procentų.

Vasario 16 priėmime New Yorke Carnegie Endovvment: gen konsulas V. 
Stašinskas, Vliko pirmininkas V. Sidzikauskas, konsulas A. Simutis ir 
žmona.

Gavėjuos metui

Vatikano atstovas Amerikoje 
arkiv. Egidio Vagnozzi, vasario 
16 paskelbė naują pasninko su
švelninimą gavėnios metu. Pil
no pasninko ir abstinencijos 
dienom paskelbė tik Pelenų die
ną (ateinantį treiįadieni), ij& Di
dįjį Penktadieni. Pasninkas rėfr 
kia sykį per dieną valgyti iki 
soties, du sykius lengvai ir
nieko kitu metu. Abstinencija 
reiškia susilaikymą nuo mėsos?

“Jaunimas” ir “senimas” Vasario 16 priėmime, surengtame gen. konsulo ir Lietuvos Laisvės Komi
teto, Carnegie Endovvment. Nuotraukos R. Kisieliaus.

FDR ir Vatikanas
Prašė ekskomunikos 

Mussoliniui
Vatikanas leido paskelbti dip

lomatinius dokumentus iš antro
jo pasaulinio karo laikų “Šven
tasis Sostas ir karas Europoje. 
1938 kovas — 1940 rugpiū- 
tis”. “The Tablet” laikraštis at
kreipė dėmesį į tam rinkinyje 
paskelbtus kai kuriuos doku
mentus, kurie liečia prezidento 
Roosevelto ir Vatikano santy- 
tykius.

1. Prezidentas Rooseveltas,
patyręs kad Vatikanas rengiasi 
steigti Washingtono arkivysku
piją, per William Bullittą, am
basadorių Paryžiuje, pranešė 
Vatikanui, kad Chicagos vysk, 
aug. Bernard Sheil būtų Wash- 
ingtonui persona grata. Popie
žius Tuos Roosevelto norus nu
leido negirdom. ' f6-

2. Prezidento asmeninis «itš-

sukasi apie Ženevos konferenci
jos derybas, kuriose galėtų da
lyvauti net visi, kas tik suinte
resuotas (šen. Ribicoff)

James Restonas. siekdamas 
sustiprinti šen. Fulbrighto ar
gumentus ir sumenkinti pasiti
kėjimą vyriausybės autoritetu, 
dar aiškina: esą “kūrybingiau
sios mintys Amerikoje sutelk
tos šiandien ne vyriausybėje, 
bet universitetuose, fonduose ir 
bet kur kitur privačiame gyve
nime”.

(John Chamberlain (Journal 
American) taikliai dėl to atsilie
pia: “Ačiū Dievui, kad Baltuo
se Rūmuose turim vadą, kuris 
nėra treniruotas modernio - 
joj universitetų sistemoj”)^ 
VYRIAUSYBĖ: į kritiką neatsa
kinėja, o daro savo

Prezidentas Johnsonas vasa
rio 11 pareiškime spaudai nesi
ginčijo su gen. Gavinu ar Ken- 
nanu. Tepasakė, kad jų nuomo
nės nesipriešina vyriausybės 
vykdomai politikai, nes vyriau
sybė taip pat nenori karo gilin
ti. vyriausybė nori derybų ir ta 
linkme dirba. Dėmesį nukreipė 
nuo kritikos į savo naujus žy
gius Vietname — ūkinio — so
cialinio atstatymo planą Vietna- 
mui, ten pasiųsto vicepreziden
to Humphrey ir kitų pareigūnų 
veikla pacifikacijos planui vyk
dyti — žemės ūkiui modernin
ti, sveikatos įstaigom organizuo
ti. Šį planą vyriausybė labiau 
garsina nei karines priemones. 
Tikisi juo laimėti Vietnamo 
pasitikėjimą vyriausybe ir jų 
aktyvų bendradarbiavimą, o 
taip pat ir Amerikos žmonių 
pritarimą. .

Entuziazmas, kuris rodomas 
pacifikacijos programai, gresia 
dviem kraštutinumais. Vieną pa
rodė žemės ūkio sekretorius 
Freemanas, aiškindamas, kad 
geriausias kelias į valstiečio šir
dis per javus: “Kaimiečiai ūki
ninkai yra tie patys Vietname,

narna, bet kad nereiksią naujos 
mobilizacijos. Neaišku, ar tak
tikos sumetimais prezidentas 
nenorėjo kalbėti apie sustiprin
tą kovą su komunistais, ar tik
rai vengs ją stiprinti, ieškoda
mas kompromiso su opozicija.

Tradicinis susilaikymas nuo mė
sos penktadieniais galioja. Ab- 
stiinencija privaloma nuo- 14 
metų amžiaus (buvo 7 metai). 
Pasninkas 21-60 metų amžiaus. 
Vietos vyskupas gali dispensuo- 
ti.

Nuteistieji rusų rašytojai: A. Siniavski, J. Daniel. Po teismo suimtinėja- 
mi, kurie reiškė nuteistiesiem pritarimą.

tovas Myron C. Taylor kalbėjo
si su Vatikano valstybės sekre-

PACIFIKACIJOS PROGRAM A: per 5-7 metus karas baigsis?
LBJ programoje labiau pa

brėžiamas Vietnamo atstatymo 
planas, vadinamas pacifikacija, 
negu patys karo veiksmai. Ka
ro veiksmai turi būti vedami 
taip, kad priešas nesukliudytų 
pacifikacijos planą vykdyti. Tas 
planas taip suprantamas:
— Pietų Vietnamo gyvento

jų yra 16 mil.. daugumas ūki
ninkai. Kiekvieno kaimo ūki
ninkavimas kitoks. Bet visiem 
bendras — skurdas. Metinės 
pajamos asmeniui 92 dol., net 
Malajuose didesnės — 300 dol. 
Kankina tropinės ligos. O li
goninių tik 69. Vienas gydyto
jas tenka 28,000 žmonių (Ame
rikoje 645 žmonėm). Geležinke
lių teturi 645 mylias, bet dėl 
karo jis mažai vartojamas. Skur

dą didina 442.0 0 0 bėglių iš 
komunistų valdomu sričių.

— Tokia padėtis. Reikia at
gauti kaimus iš komunistų ir 
pagerinti juose gyvenimą. Vy
riausybės žinioje yra 1.0 0 0 
kaimelių, komunistų 12.000. Ti
kisi per šiuos metus atgauti 
990 kaimelių. Visuose juose su
stiprinti vietinę apsaugą. Kitais 
metais turės būti atgauta 1,500 
kaimelių. Šiais metais numaty
ta pastatyti 2.251 klases. 148 
tiltus. 57 užtvankas, 118 mylių

kanalų, prie dabartinių 22,838 
treniruotų žemės ūkio darbinin
kų paruošti dar 20.000. Ameri
ka numato metam įpilti 600 
mil. dol. tiem reikalam.

Visas tas pacifikacijos dar
bas truktų 5-7 metus. Dėl to ir 
apsaugos sekr. McNamara kal
bėjo apie sėkmingą, bet ilgą ka
rą, jei, žinoma, nebus radikales
nių priemonių karui baigti. Ma
lajuose tokis planas Įvykdyti 
truko 12 metų.

Domininkonuose yra ir bus neramu
Dabar streikai. Juos pakurstė 

vasario 13 per radiją Juan 
Bosch, buvęs prezidentas, ka
riuomenės išvarytas dėl palan-
kūmo komunistam, dabar vėl

rį prezidentas Garcia-Godoy pa
skyrė į Washingtoną kaip karo 
attache. Kai po trijų dienų 
streiko jis išvyko, streikai tęsia-

OPOZICIJOS VEIDAI: su nacizmu kovosim, su komunizmu
Vyriausybės politikai didžiau

sią opoziciją senate rodo užsie
nių komisijos pirmininkas J. 
William Fulbright.

Įtampa tarp Fulbrighto ir 
prezidento auga. Jis, sakos, pri
vačiai nebuvo susitikęs su pre
zidentu jau nuo spalio mėn. Į 
Baltuosius Rūmus nebekviečia
mas.

Fulbrightas mėgstąs būti ki
toks nei visi. Harry Trumanas 
apie jį atsihepė trumanišku tie- 
smukumu: tai esąs “permoky
tas Oxfordo s.o.b.” To “per
mokyto” senatoriaus galvojimą 
apibūdina pirmiausia jo pažiū
ros į komunizmą. Pačioje pir
moje kalboje senate 1945 jis 
skelbė, kad komunizmo baimė 
tesanti “didžiulis prietaras". Ru
sijos komunistinį "eksperimen
tą” prilygino Amerikos nepri
klausomybės deklaracijai Jur
gio III laikais. Tai esąs tik ra

se sąlygose. Kitoje kalboje, ku
rią jis pasakė 1964 beveik tuš
čioje salėje apie “senus mitus 
ir naują tikrovę”, jis ragino ro
dyti palankumą kom. Kinijai. 
O 1965 kalboje dėl padėties 
Domininkonuose kritikavo vy
riausybės informacijas apie ko
munistų įtaką Domininkonuo
se kaip “perdėtas".

Bet senatorius visai kitokis 
vidaus politikoje — jis niekad 
nebalsavo už "pilietinių teisiu" 
Įstatymą, tylėjo apie negrų sie
kimą gauti pilnas pilietines tei
ses.

Vadinami “liberalai”, kalnus 
vertę prieš Goldwaterį, kada jis 
nebalsavo už “pilietines teises", 
nedarė jokių priekaištų šen 
Fulbrightui dėl to paties nebal- 
savimo.

Fulbrightas pakvietė užsienių 
komisijoje kalbėti prieš John- 
sono liniją George F. Kennana, 
i--- ------- inco ,i,a ;s

— ne
partamento tarnybos. Kennanas 
prisipažino, kad šiuo metu jis 
esąs “neoizolacionistas”. Viet 
namas nesąs mūsų reikalas. 
“Time" žurnalas pastebėjo, kad 
“daugelis liberalų intervencio- 
nalistų, kurie buvo taip pasiry-^ 
žę kovoti dėl Europos antrojo 
pasaulinio karo metu, dabar da
rosi tikrais izoliacionistais”. 
Tai reiškia: buvo intervencijos 
šalininkai, kada reikėjo pasi
priešinti nacizmui, bet atsisako 
nuo intervencijos, kada reikia 
pasipriešinti komunizmui.

HUMPHREY AR NIXONAS?

grįžęs. Streikui pagrindas — 
kam iš valstybės neišvyksta ap-
saugos ministeris Caminero, ku-

Senate — dvejopi
Senato karinių tarnybų komi

tete. svarstant biudžeto reika
lus. reiškiasi dvejopi atstovai. O- 
pozicijos triukšmingiausias se- 

z natorius Wayne Morse nori 
'diskusijas pratęsti ir biudžeto 
priėmimą uždelsti. Jam talki
na Alaskos Grueningas. Komi
teto pirmininkas Richard D. 
Russell nori pagreitinti balsa
vimą dėl vyriausybės prašomos 
4 8 bilijonų sumos. Vasario 16 
jis net apkaltino šen. Morse ir 
Grueningą krašto klaidinimu ir 
priešininko stiprinimu.

Pagal Gallupo vasario 13 duo
menis. jei į prezidentus būtų 
du kandidatai — Humphrey ir 
Nixonas, tai pirmasis gautų 47 
proc. balsų, antrasis 45, abejo
jančiu 8; juos padalinus pusiau 
IJn^nkrni’ folrtii vien nmn

— Kalifornijoje George Chris- 
topher bus konkurentas akto- 
toriui Reaganui kelyje į guber
natorius. Christopherį remia li
beralas šen. Kuchelis. Reaga- 
nas buvo Goldwaterio šalinin- 
Irac

mi ir reikalavimai didinami — 
kad išvyktų ir armijos bei avia
cijos viršininkai.

— Santo Domingo streikas, 
trukęs jau porą savaičių, išple
čiamas į kitus miestus. Nuo va
sario 9 riaušėse žuvo 20, ame
rikiečių sužeisti 4, tūkstančiai 
ha cukraus laukų nudeginta.

— Kalkutoje, Indijoje, vasa
rio 16 buvo sužeista 50 asme
nų, kada policija šovė į demon
strantus. reikalaujančius didin
ti maisto davinį.

— Saigone vasario 16 su
sprogdino komunistai dvi bom
bas. Žuvo civilinių žmonių.

— Vietname pereitos savai
tės nuostoliai — 91 amerikietis 
žuvo, 423 sužeisti. Tai ligšioli
nis savaitinis rekordas. Komu
nistų tą savaitę žuvo 684

— Egipte vasario 15 46 mu
sulmonai apkaltinti sąmokslu 
nužudyti prezidentą Nasserį. 
Byla bus surengta daugiau kaip 
šimtui asmenų.

torium Luigi Maglione, prašy
damas nutildyti Detroito kuni
gą Charles Coughlin, kuris “kri
tikavo Roosevelto politiką ”. 
Kardinolas atsakė, kad reikalą 
ištirsiąs. Žinia, kad nuo tada 
kun. Coughlin nustojo kalbėjęs 
per radiją.

3. Rooseveltas per ambasado
rių Bullittą kreipėsi į apaštališ
kąjį nuncijų Paryžiuje arkivys
kupą Valerio Valeri, kad pa
veiktų Italiją laikytis neutralu
mo. Siūlė, kad popiežius pagra
sintų Mussoliniui ekskomunika 
ir tokiu būdu sulaikytų jį nuo 
karo. Arkivyskupas atsakė, kad 
priemonė būtų palaikyta juo
kingu dalyku ir jos vaisiai bū
tų abejingos vertės.

4. Rooseveltą erzino antise
mitizmo reiškiniai Brooklyne, 
Baltimorėj, Detroite. Per Tay
lor siuntė memorandumą po
piežiui, minėdamas tuos reiški
nius kaip antikarinę politiką, 
kuri erzino Rooseveltą.

5. Brooklyno vyskupas Mol- 
loy buvo pakviestas į Washing- 
toną pas valstybės sekretorių 
Cordell Hull, kad sutvarkytų 
“The Tablet” — kam jis varo 
nesikišimo į karą politiką. Vys
kupas išklausė kaltinimų, pa
sakė, kad jis esąs laisvos spau
dos šalininkas, o jei sekreto
rius turi priekaištų laikraščiui, 
tegul juos išdėsto raštu, kad lai
kraštis galėtų pasiaiškinti. To
kis esąs tikrai amerikinis ke
lias. Vyskupui buvo duota su
prasti. kad taip ir bus padary
ta. Grįžęs vyskupas per pora 
savaičių vis skambino laikraš
čiui. ar laiškas iš sekretoriaus 
gautas. Iki šios dienos, paste
bi laikraštis, jis dar negautas.

Tuos faktus iš dokumentų lai
kraštis primena kaip tjiėginimą 
“nutildyti” kunigus: mėginimą 
tų. kurie sakosi esą spaudos 
laisvės išpažintojai.

Vienaip spaudos laisvė skam
ba konstitucijoje, kitaip gyve
nime.



THE

Baminėdatai nepriklaušomy- kbusmnybės kovų vietovėse su

nėme ir - tuos, kurie aukojosi riaus J. Zikaro projektą pasta- 
savo darbu, savo nepalaužiama tytas paminklas už Lietuvos 
energija jai atgauti. Prisiminė- ’* * * ------
me ypač tuos, kurie net savo

. gyvybę paaukojo už bendrai sie-

laisvę žuvusiems pagerbti.
Tiek pradžioje, tiek 1936 ati

darius Vytauto Didžiojo muzie-

pavadinti dr. Vyt 
judrią visuomeninę i 
riai jis dažnai pasta 
tuvą, iš padangių st

kę atsiranda Chicagoje, Los An-

Studentų Sąjunga tapo 
šsiu narini &r. Pr. Die- 
frfa- 1935-36 buvo! . Pax 
Šą v»cepiT»»w»inkn Po II mintie elitą piiiillljjr Stu- 
inio karo (1949-50) cent- «dentų Pax Romana, pavyzdžiui, 
Idybos nariu tavo dr. J. jungia 112 tautmių-valstybinių

Būdinga tai ne vien mūsų die
nom. Įvairių tautų sūnūs ir 
dukros prisiminė ir gerbė tuos, 
kurie pasiaukojo dėl bendrosios 
gerovės' -ir tėvynės laisvės. 
Ypač paskutiniame šimtmetyje 
sukrusta pagerbti ne vien kovų 
vadovus, didžias strategines 
kovas laimėjusius generolus, 
bet ir eilinius kovotojus. Juk ir 
eilinio kario gyvybės auka bran
gi ne tik jam, bet . ir visai bend- 
ruomeneį.

Po pirmo pasaulinio karo 
Prancūzijoje sustiprėjo mintis, 
kad pagerbtini ir tie nežinomie
ji, kurie nuo moderniųjų gink
lų vartojimo buvo sunaikinti, 
neatpažinti. 1920 lapkričio 11 
prie Triumfo arkos Paryžiuje 
palaidoti nežinomojo prancūzų 
kario palaikai Amžinoji ugnis 
laisvoje Prancūzijoje prie šio 
kapo dega nuolat ir mūsų die
nom.

darius Vytauto Didžiojo muzie- Europoje- Kai praėjusią vasarą^ 
ju, kuriame rado vietos ir pra- grįžo iš Šveicarijos, ten perda-1 
dinis kam muziejus, prie neži- vęs Pax Romana pirmininko pa- 
nomojo kareivio kapo buvo at- reigas, ilgai truko, kol prikal- j 
liekamos simbolinės apeigos, 
prisimenant ir pagerbiant tuos, 
kurie prisidėjo prie laisvės ži
burio nešimo.

J._  intetektealų katali
ją įsijungė Ateitininl 
draugių Sąjunga pilnatesm na
riu. Pradžioje nenorėta priimti 
kaip veikiančios užsienyje, ne 
savam krašte, bet lietuviam į- 
rodžius bolševikinės okupaci
jos nelegalumą, buvo nusileis

tai iejonų. Savo kraštuose jie pri
klauso labai įvairaus pobūdžio 
katalikiškom organizacijom. Pa- 
žymėtmos bent 5 skirtingos

nuo pavojaus sustingti siauro 
katalikiškojo apaštalavimo rė
muose, bet ir sunkina Pax Ro
mana vadovybės pareigas, kai 
tenka derinti įvairins veikimo 
būdus ir lenkti vienam tikslui* 
— liudyti pasaulyje Kristų. Be 
to, atskiruose kraštuose yra sa
vų, specifinių problemų, į ku
rias reikia gerai įsigilinti ir pri
sitaikyti prie vietos sąlygų bei 
laiko reikalavimų., Daug naujų 
problemų iškėlė paskutinis ka
ras ir ypač pokariniai laikai. 
Pax Romana dėl to, palyginus 
su prieškariniais laikais, žy
miai pasikeitė tiek savo orga
nizacine struktūra, tiek ir savo 
veikimo būdu bei priemonėm.

(Apie tai prašome skaityti ki
tame Darbininko nr.). SS

gmpės:
L Katalikiškos akcijos viene

tai, ypač specialaus pobūdžio, 
kaip prancūzų žosistų tipo 
(Jeunesse Etudiant Catholiųue); 
tai tikrai homogeniškas sąjūdis 
su ypatinga savo metodika: ste
bėk —r spręsk — vykdyk.

2. Sodalicijos bei Legion of 
Mary, iš Airijos paplitę religi
niai sambūriai, ir panašaus po
būdžio pasauliečių apaštalavi
mo pasireiškimai.

3. Įvairūs katalikų studentų 
klubai ir organizacijos, kaip

L ta; ateitininkam sendraugiam 
P kurį laiką atstovavo Ed. Turaus- 
1 kas. Nuo 1962. sendraugiam 

tenka map atstovauti Pax Ro
mana intelektualų centro val
dyboje. Jos nariai yra renkami 

. 3 metam. Antrajai kadencijai 

. esu išrinktas 1965.
— Km yra iš tikrųjų Pax 

( Romana?
Pax Romana jungia atskiras

binau pašnekesiui Darbininko 
redakcijoje.

— Kada, Daktare, įsijungėte 
į Pax Romane sąjūdį?

Nuo 1957 San Salvadore. Te
nai atstovavau studentam atei
tininkam. Grįžus iš to suvažia
vimo su keliais ukrainiečiais, 
buvo sutarta Pax Romana rė
muose steigti ęgziĮų komisiją.

Rumana seminare Marianapotyje 
1960 m.

duotojas susirgo, iŠ centro val
dybos senesnių narių neatsira
do, kas jų pareigas galėtų už
imti. Tokiom aplinkybėm teko 
man sutikti būti pirmininku, 

labai .neaerėjau, netaė- organizacijas, ne asmenis.. As. ^wman<yklubai -JAV^Indijos Fomfo
Vytauto Didžiojo muziejus be- Toks bandymas buvo pirmas, damas tam reikiamo patyrimo. dė šiais naujais nariais: 10 0 0

doL paaukojo Ignas ir Stasė 
Paukšteliai, 550 doL — dr. Juo
zas ir Agnė Kiziai, po 500 dol. 
dr. Stasys Petrauskas, dr. A. 
Belickas ir Juozas Briedis (De- 
troit), po 200 dol. Bronius ir 
Sofija Staniškiai, Viktoras S.

; Mošinskis, Liucija Stasiūnienė 
— a.a. dr. Juozo Stasiūno a- 

į mint. įnašas, John Pakel, 125
— L A. V., 110 — Aleksas ir 
Primą Vaškeliai, po 100: Kleo
pas Štasiūnaitis, prof. Ignas 
Kimčius, P.Ž., šv. Antano D- 
ja Omahoje, Antanas ir Regina 
Pūrai, Jeronimas ir Aldona Ka- 

I valinnai, Katarina Masiulienė,
*' Česna, Juozas ir Julia 

i&įį^ Jonas ir Adė •'Ku
lį* Vladas ū* Olga LiŠaūs-

Nūdieniam okupantui nepri
klausomybės atgavimo simbo
liai nepakeliui. Nežinomojo ka
reivio kapas panaikintas. Pats

Aukos Liet. Fondui

Lisabonos kongrese 1960 vasa- ™ tautinį organizuotą vienetą lietuvių ateitininkai ir k. 
rą mane perrinko visuotiniu 
pritarimu. Ten buvo pravestas 
nutūrimas, kad kongresai būtų . 
šaukiami ne kas metai, bet vie- .- 
nerius prašokant Taip mano 
pareigos prasitęsė 2 metam.. 
Montevideo kongrese, Urugva- " 
juje, 1962 vėl mane perrinko, .. 
nors ir labai spyriausi, kad bū
čiau naujo pirmininko pakeis
tas. Pasikeitė generalinis sekre- •- 
torius centre — vietoje peru- 
jiečio Jaune Čordovos atėjo 
austras Alfredas Stirnemannas; 
man teko rūpintis pradėto dar
bo tęstinumu. Washįngtono kon-<

tarnauja propagandiniam vals- nes Pax Romana jungė tik ne- 
tybinio karinio istorinio muzie- priklausomų valstybių katalikus 

••• studentus. Mums pavyko savo, 
komisiją įteisinti daugiau kon
krečiu darbu negu formalumais. 
Pagaliau ir Pax Romana vado
vybė suprato/ kad nėra pagrin
do nustumti jaunimo, kuris Vei
kia už savo tėvynės sienų ir ko
voja su bolševikine okupacija, 
šiuo metu yra egzilinės ir stu
dentų ateitininkų bei sendrau
gių sąjungos — Pax Romana 
nariai, čia tektų pažymėti, kad 
beveik nėra kitų tarptautinių 
organizacijų, kurios įsileidžia 
pavergtųjų tautų atstovus. Pas 
Romana 1958 suvažiavime Vo-

jaus tikslams.
To šviesaus atminimo pager

bimą užtemdyti įmanoma tik 
prievarta okupuotoje tėvynėje, 
bet laisvųjų lietuvių atmintyje 
ir sąmonėje, net ir šių 45 mu
ziejaus įsteigimo metinių pro
ga, nežinomojo kareivio kapo 
prisiminimi tebėra gyvas ir 
aiškus.

Šioje sukaktyje žvelgdami į 
kovojusius ir kritusius už tė
vynės laisvę, pastebime didelę* 

__  eilę jaunuolių, ypačiai partiza- 
minimą. Ši idėja gimė net ankš- kovoje dėl laisvės. Nors

Lietuviai irgi gerbė lietuviš
ko nežinomojo kareivio prisi-

__ tavo dar brangesnė Spren- rinktas lifetUVrų atstovu į cent* 
zieju. Stenrtasi ateities kartom džiant aP** tautos ateitį iš jos to komitetą (Directing Com-

- -—:— —-—~ mittee), o 1960 pradžioje Mani-
los suvažiavime Filipinuose — 
pirmininku, ir juo išbuvau ligi 
1965 metų vasaros.

— Kokios aplinkybės lėmė 
tokį ilgą terminą? Pax Romana 
pirmininkai, rodos, kUčiasi 
dažniau? /

_ Manilos kongrese 1959-60 m.
džiaugsmu pastebim gausius slenkstyje buvo pajusta tam 
naujuosius nežinomojo kareivio tikra vadovybės savotiška kri- 
aukos ir pasiryžimo tesėtojus. zė: pirmininkas atsisakė, pava

notais suorganizuoti karo mu-

palikti "prfcimimmą,^ koktomis jaunimo susipratimo ir ryžto, 
priemonėmis ir kokiomis anko- neturėtume brandinti kartelio 
mis tavo įgalinta laisvė ir ne- dėl lietuvių tautos ateities. Kon-

— - - ‘ krečioje dabartyje matome, kad
Krašto apsaugos ministerija « tė¥y"ėJe. *

pavedė genTralui Vladui Na- ne'n^ launuoha. pn-
įiui -Naįevičiui. suorganizuoti sideda pne tėvynės vadavtmo. 

šį tautos laisvės kovų pamink
lą. Karo muziejus oficialiai ati
darytas 1921 vasario 16.

Tais pačiais metais iš nepri-

priklausomybė.

sipareigojant jų darbą tęsti, su

metam), bet darbą teko dar; 1 
pratęsti, nes atėjo naujas gen. I 
sekretorius — indas P.T. Ku- J 
riakose, puikus vyras, kuriam 
reikėjo pradžioje patalkinti; be 
to, geriausias kandidatas į pir- ; 
mininkus-kolumbietis dr. Luis 1 
Fernando Duųue iš Medellino— 
tegalėjo pareigas perimti 1965. | 
Praėjusią vasarą jas ir perda- Jaunimo kongresui rengti finansų komisijos pirmininkas Vytautas Ka- 
viau išbuvęs pirmininku pus- mantas ir vicepirmininką Milda Lenkauskienė tariasi jaunimo kongreso 
šeštu metų ir keturis kartus “k’J21“™

v ” seKrctorc, o v. Kamantas plb vaksyDos vicepirm. jaunimui ir mforma-
rinktas. cijaL Nuotr. V. Pliodžinsko

kai, Veronika Grubis, Ona Dor- 
ris-Doršienė, Lithuanian Allian- 
ce of America, Emilija Grunt- 
manaitė, Anton, Blasky, Marce
linas Rimkus, a. L., Jonas Juo
zaitis, Maurilius ir Marija Mi
kutavičiai, Jonas S. Suvis, Ed
vardas Varekojis, Juozas Mau
rukas, Paulius Šimoliūnas, Pet
ras ir Julija Vaškiai, P.T., Zig
mas ir Eugenija Budelskiai, Juo
zas Gražys ir Kazimieras'Selio-

JONO 
BUDRIO

ATSIMINIMAI

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922-1923

Copyright

(9)
Kanceliarijos viršininkas buvo karo valdininkas 

Kazys Sruoga. Vėliau išvykus jam Šveicarijon tęsti 
mokslų, Pikūnas, o jam išėjus, mano raštinės vedė
jas karo vald. Aleksas Survila tavo perkeltas į tą vietą.

Bendras įspūdis apie žvalgybos skyrių geras, pa
sakyčiau, pašalinus pulk. Oržechovskį ir dar vieną’ ki
tą, labaigerae.

Kas tavo tie tarnautojai?
1) atliekantieji kariuomenės prievolę kareiviai — 

perinta iš pareiškusių norą tarnauti. Taip tavo pra
džioje kūriniosį vėliau ta kategorija atkrito.

2) tęsiantieji kariudmenės tarnybą karininkai, ku- 
rių didelis procentas persikėlusių iš pulkų ir norin
čių būti Kaune — tęsti mokslą.

3) laisvai samdomi (didelis procentas studentų).

Studijuojantiems buvo pavestos tokios pareigos, 
kurios nekliudytų pems lankyti universitetą.

Pradžioje mano įvesta tvarka, sustiprinta drausmė 
susilaukė murmėjimo, bet vienas kitas pasisekimas, ir 
inteligentiška, mąstanti, patriotiškai nusiteikusi jau
nuomenė — užsidegė noru būti aktyviais talkininkais 
apšvarinant besikuriančią Lietuvą.

1921 m. vasarą turėjome retą laimikį- į mano 
rankas pateko Sovietų pasiuntinybės ketvirtmečio pi
niginė atskaitomybė. Iš jos sužinojau, jog Lietuvoje 
gyvena dviejų sov. armijos generolų motinos, tarp jų 
Eiche motina, kurioms, sūnų pavedimu, išmokamos 
mėnesinės pensijos. Tų senų moterų net nekviečiau 
pasikalbėti, tik apie tai pranešiau Šiaulių punkto vir
šininko žiniai. Tačiau du išmokėjimai buvo įdomi 
staigmena: rusų gimnazijai Kaune suteikta pašalpa 
25,000 markių ir tiek pat pravoslavų cerkvei Na, ir 
patikėk, jog bolševikai prieš religiją. Pridėti du ori- 
ginaliniai kvitai pasirašyti Tymimkij ir Kogoncbovs- 
kij. Pirmasis pasirašęs, kaip gimnazijos tėvų komite
to, antrasis kaip cerkvės komiteto atstovas. Sužinojau, 
kad Tyminskis yra gimnazijos direktorius, o Kogonch- 
ovskij Kauno apygardos teista) kamerinis viceproku- 
roras. Pasiunčiau vyr. Įeit Petrą Kirtį, tinkamai jį pa- 
instruktavęs, pas p. Tyminskij.

triniausia P. Kirlys pasiteiravo, iš kur gimnazi
jos pajamos. Ar, be mokesčio už mokslą, gaunama ra
ku ir ar tam yra atskaitomybė, kokie sąrašai?. Ga
vęs teigiamą atsakymą, jog gaunamos ir aukos ir yra 
pajamų knyga, paprašė parodyti tą knygą. Direktorius 
padavė ją. Buvo rasti įrašai aukų 25-100 markių, bet 

< 25,000 mariau nerado. Į paklausimą, gal dar kokios 
neįrašytos, Tyminskis atsakė: ‘To negali būti. Viskas 
įrašyta ir tėvų komiteto revizuota”. Paklaustas, ar p. 
Tyminska, kaip pravoslavas ir tai Žymus Kaune asmuo, 
priklauso ir cerkvės komitetui, tavo gautas taip pat 
teigiamas atsakymas. Vyr. Įeit P. Kirlys gavo ir kitą 
knygą, kurioje Sovietų pašalpa irgi nebuvo pajamuota.

nuvažiuoti su juo į žvalgybos skyrių, nes viršininkas 
norėsiąs papildomų paaiškinimų. Ponas T. sutiko. Man 
irgi Tyminskis paneigė, kad knygose bet kokie įrašai 
būtų praleisti. Teko klausti tiesiog: o kaip su Sovietų 
pasiuntinybės pašalpomis? liga pauza, svyravimas ir 
nedrąsus atsakymas: “Neprisimenu”. Pagailo man se
no garbingo pedagogo. Supratau, jog jam nelengva 
neigti ir kalbėti netiesą. Parodžiau jam jo parašą kvi
te ir be tolimesnių klausimų, pavedriau kvotos valdi
ninkui apklausti jį formaliai, kad būtų išaiškintos vi
sos aplinkybės. Direktorius pasakė, jog “vienas iš gim
nazijos draugų”, žinodamas gimnazijos finansinius sun
kumus, patarė kreiptis į Sovietų pasiuntinybę, kuri, jis 
esąs tikras, suinteresuota, kad rusų, gimnazija egzis
tuotų toliau, ir mielai padės. Taip ir įvyko. Pasiunti
nybė ne tik davė gimnazijai, bet čia pat pasiūlė ir 
cerkvei Ponas Tyminskis tavo paleistas, knygos lai
kinai pasilaikytos. Išėjęs iš skyriaus p. Tyminskis sėdo 
į “konkę” ir nuvyko į apygardos teisiną, ai&u, pra
nešti Kogonchovskiui. Daviau jam laiko susižinoti ir 
pats forduku nuvykau pas tribunolo valstybės gynėją, 
J. Kalvaitį.

Abiejų Tyminskio ir Kogonchovskio buvo tas pats 
veiksmas, bet skirtinga, kad ir tarpininkų, padėtis. 
Gimnazijos direktorius viena, o valstybės gynėjas, ki
ta. Tyminskį užklupau išeinanti iš kažkieno kabineto ir 
skubiai atsisveikinanti su nedidelio ūgio, solidžios iš
vaizdos asmeniu, kurio aš' nepažinojau, bet nesunku 
tavo sumesti, kad tai yra Kogonchovskis. ūti J. Kal
vaičio turėjau palypėti dąr vieną aukštą, bet sunervin
tas ir suradęs Kogonchovskis šoko prie manęs, pasakė 
savo pavardę ir tiesiog maldavo užeiti pas jį “porai 
žodžių”. Pirmiausia išgirdau man komplimentus, po to 
maldirvimą: “Nekelkite skandalo”. Atsakiau, kad var
gu šiuo atveju galima ką apkaltinti, taikant §§-us— 
atstovybė “draugiškos” šalies, jdtių sąlygų duodama 
nestatė. (Nei Tyminskis nei Kogonchovskis nebuvo ko
munistai). ‘Tačiau kadangi tamsta prokuratūroje, tai 
nepainformuoti J. Kalvaičio aš negaliu”.

nešimą ir pamatęs kvitą, nuėjo tiesiai pas Kogon- 
chovskį, o aš grįžau į savo įstaigą.

Kogonchovskis buvo atleistas iš vietos. Vėliau, 
jis tapo pravoslavų šventiku Jurbarko parapijoje. Su
tikdamas mane gatvėje, iš tolo nusiimdavo kepurę.

SANTYKIAI SU PILIEČIŲ APSAUGOS DEPARTA
MENTU, ŠIAIP ADMINISTRACIJA, POLICIJA.

P. Kirlys, paėmęs abi knygas, paprašė p. Tyminskį Vyr. prokuroras J. Kalvaitis, išgirdęs mano pra

Kartais, ilgesnėj kelionėj traukiniu ar automobiliu, 
pasvarstydavau, ar aš, kaip vidaus sekimo vadovas, 
viską atlikau, ar viskas daroma, tiksliai, ar krašto gy
venime reiškiasi kuo mūsų veikla ir kuria linkme? Ar 
komunizmas plečiasi, ar jo reikšmė mažėja? Kaip žmo
nės — ar jie patenkinti režimu, administracija? Ar aš 
galiu pasakyti, nors sau pačiam, jog mūsų įstaiga yra 
pakankamai informuota, kas darosi krašte? Ar galime 
ir iš kurios pusės laukti netikėtumų, ar sugebėsime 
juos pramatyti iš anksto? Taip mane mokė anksčiau, 
taip aš kaliau savo punktų viršininkams dabarmąsty- 
kite, ieškokite ir palaikykite gyvą ryšį su žmonėmis. 
Kooperuokite su apskričių viršininkais, komendantais, 
policija. *

Taip galvodamas, pastebėjau spragą — dar neuž- 
mezgiau ryšių su piliečių apsaugos departamentu. Klau
siau savo padėjėjus, kaip tas reikalas būdavo anksčiau. 
Niekas nieko nežinojo. Galų gale klausiu M. Lipčių. Iš 
karto Mykolas lyg susiraukė ir vietoj atsakymo parodė 
ant savo stalo telefono aparatą: specialiai pravesta li
nija tarp jo ir J. Navako, be jokių centrinių ir tarpi
ninkų — niekuomet nesanti vartota.

— Mes gi faktinąi dirbame jo darbą, — sakau. — 
AŠ suprantu, kad valstybės kūrimosi pradžioje seki
mo sritį pasiėmė krašto apsaugos ministerija, bet 
anksčiau ar vėliau tai turi pereiti Vidaus reikalų mi
nisterijai.

— Bandyk, — kažkaip skeptiškai baigė Lipčius.

Paskambinau direktoriui Jonui Navakui ir prašiau 
paskirti man laiką. Iš balso galima buvo spręta, kad 
jis apsidžiaugė, klausė, ar rytojaus antra valanda man 
būtų patogi.

(Bus dangai)
•) ‘ • ’
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rūpinamės jumis, kaip bažny
čia jumis rūpinasi. Niekas ne
skiria mus nuo jūsų”. '

Tūkstantis darbininkų ir jų 
šeimų narių entuziastingai plo
jo, kai popiežius priminė jiem, 
kad neseniai pasibaigęs Visuo
tinis Bažnyčios Susirinkimas pa
skelbė darbo žmogaus kilnumą. ninko širdį prabilti tegali ita- 
čia popiežms.skatmo juos. Įąs- DR. ‘Jį-- **AČIULIS

New Yorko Muzikos Komisi
ja maloniai kreipiasi į visus A- 
merikos ir Kanados gerb. kun. 
klebonus, vargonininkus ir mu
zikus, nuoširdžiai prašydama jų 
globojamus bei vadovaujamus 
ohorus ir ansamblius registruo- 
tic nae Vnra MmaOi »

meilę, kuria dabarties jauni
mas besąlyginiai paseka.

Lietuvių jaunimo nusiteiki
mai, esu tikras, dar labiau iš
ryškės ir sustiprės Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Metais, o ypač 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso metu. Jie bus apvaini
kuoti Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Credo i amžiną, laisvą, ne
priklausomą Lietuvą, dėl ku- 

Pereitų metų jaunimo užsire- rios viso pasaulin lietuviai ko- 
komendavimas kilnia lietuvis- vojo, tebekovoja ir dar ryžtin- 
ka .veikla buvo ir tebėra nepa- giau ateityje aukosis ir kovos”, 
prastai džiuginantis reiškinys 
visiems tautiečiams. Suminėtoji 
veikte ypač buvo maloni lietu
vių veiksniams, kovojantiems 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo.- Toji talka raminan
čiai paveikė senimą, kuris buvo 
bepradedąs sielotis dėl ateities 
veiklos. Jis pajuto, kad esama, 
kas jį pavaduos ateities veiklo
je už Lietuvos pamintų Šventų 
teisių atstatymą.

Džiugu, kad Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas jauna- Anatolijus Kairys 
jai kartai nemažiau parūpo kaip kas it Jeronimas IgnatoniB 
ir senesnėm lietuvių kartom. 
Pastarųjų aukos iki paskutinio

Naujo# valdyba pirmam* pu- 
sMyje aptmtė rtaą aidu
lių organizacijos yrtkal% tarp

tą įvykį, gal ne vien dėlto, kad
. f žmonės greit apsipranta. Kitas taus 

paga^oja, kad kaip geras 
Evangelijos piemuo, palikęs 
kaimenę eina ieškoti vienos nu- 
klydusioš avelės, taip mūsų die- 
nomis daro vyriausias katalikų 
Bažnyčios Tėvas. Tik ar jo pa- 
vyzdžiu kiti susižavės?

. ■ Šeštadienio pavakariu popie-
■ žius atvyko į minėtą Romos 

priemiestį, kur šiuo metu sta- 
tomos darbininkams pigiųjų bu- 
tų kolonijos.

“Jūs neatsilankot pas mane, 
' , - j tai aš štai atvykstu pas jus” ..

buvo pirmieji popiežiaus žodžiai 
i darbininkų masę. Kai vyriau- 
s^as Ganytojas pasiūlė kartu su 
juo sukalbėti Viešpaties maldą, 
tardamas: — “Kas iš jūsų no- 
retų”... pradžioje nedaug bal-

Nuotr. v. Maielio sų teatsiliepė, bet tolyn vis

Juozape bažnyčioje, iškilmin
gas aktas salėje ir vaišės gene
raliniam konsului pagerbti.

Minėjimą rengė ir pravedė 
Alto {urmininkas A. čampė. 
Meninę programą atliko tauti
nių šokių grupė ir mažieji pa
sakė eilėraščių. Kalbėjo genera
line konsulas V. Stašinskas, A. 
Saulaitės, S.J., Tomas Matas, 
miesto burmistro atstovas,

nai privalo dalyvauti generali
nėje repeticijoje Washingtone, 
D.C., kat univ. sporto salėje, 
rugsėjo 4 — sekmadienį, 12 v. 
vidudienyje.
r 2) Chorai paruošia sahAūR

vai gyventi ir veikti. Bus pa- 
reiKstas Tiesas griežtas zoens 
prieš religijos persekiojimą Lie
tuvoje. Ši manifestacija turėtų 
pasiekti plačiausius laisvojo pa
saulio shiogsnius, giliai sujau-

— Baltijos Tarybos Ksasdo 
jo prezidiumas nutarė kreiptai 
į Monrealyje 1967 ruottnom

sų tvirtovė”, “F dur” tonaci
joje.

3) Užsiregistravusieji chorai 
gaus gaidas visų aukščiau išvar
dintų kurmių, išskyrus Ameri
kon Ktafią, ktaį paruoš iš Dai- 
bu ŠviBSutėk ■ repertuaro. Chorų

dinti pavergtos Lietuvos Žmo- puošimas, puiki Radijanovo
nės. iii bus paguoda jiem, kad muzika ir aukšto lygio meninė Jis. Rezoliuciją perskaitė M. 
jų neužmiršom. programa susilaukė didelio pa- Andrikytė.

Susirinkime aptarta kongre- sisekimo. Už tai pagirtinas veik- Aukų surinkta virš 1000 dol. 
so programa. Katalikų Univer- lūs tėvų komitetas, Tikima, A. čampė su žmona generalinio 
ritėto aparto salėje bus viešas rengėjai tarėjo gražaus petno. konulo garbei suruošė kavutę- 
posėdte m klibom ir giesmių Vasario 13 vietos Alto sky- vaišes.
programa. Šiam posėdyje daly- rius suruošė puikų Vasario 16 Minėjimas pavyko puikiai. Už tarptautinės parodos vi 
vaus ir Žymūs svečiai. Tai bus minėjimą toje pačioje salėje, tai garbė priklauso vietiniam bę, kad programų dteoct 
pats didžiausias kongreso įvy- Minėjimas buvo 4 dalių: vėlia- Alto skyriui ir jo vadovui A. je paskirtų vieną savaitę 
kis. vos pakėlimas prie miesto rū- čampei. K. Bagdonas jos tautų pasirodymams.

Mūsuose priimta sakyti, kad mų, pamaldos už Lietuvą 
du grybai į vienus barščius — 

das Budreckis ir kiti. Išsiaiškin- tai jau perdaug. O pas mus šį 
ta kongreso tikslas. Kongreso kartą įvyko kitaip!

Vasario 12 lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas suruo
šė šaunų Užgavėnių blynų balių 
šv. Juozapo parapijos salėje. 
Programą meistriškai atliko V. 
Žukauskas ir išraiškos šokių šo
kėja Bena Kepalaitė. Abu iš 
New Yorko. Meniškas salės iš-

1) Kelionės išlaidas chorai pa
dengia patys. Choristai stengia
si būti apsirengę tautiniais dra
bužiais, o-ypač moterys. Visi 
užsiregistravusieji chorai būti-

• - * * •’"r‘ *_ :▼s&oi uu X3Q ]i yra JmS^ 
Stotom*** MIRY-fg- ' - jfiVžfL ii d r* i araogK. iwį< jodo ygriiHio 
toto suabejoti, kadangi mes ne- 
S8BT pflBs JUS uMSKO pOCĮUrg. 
Hes čia, Kad jus HHai>- 
sytmne, kad suprastume jūsų 
skaudulius... Ar jūs manot, 
kad auto buvo sunku čia pas 
jus atvykti? Priešingai, .tai man 
sudarė malonumo, ir,jeigu aš 
galėčiau, aš visus jus aplanky
čiau kiekvieną jūsų šeimose”.

Tokiais žodžiais į italo darbi-

30. Prašome chorus regstruo- 
tis kiek galima anksčiau.
, 4) Chorai, norintieji dalyvau
ti ruošiamose iškilmėse (ir tie 
chorai, kurie žodžiu jau yra da
vę savo sutikimą dalyvauti), yra 
prašomi prisiųsti Vincui Ma
maičių! sekančias informacijas: 
1. Choro pavadinimas (parapi
nis ar ansamblis), 2. Choro di
rigento vardas, pavardė ir ad
resas, 3. Kiek choras turi bal
sų: sopranų, altų, tenorų ir bo
sų? 4. Kiek egzempliorių gaidų 
chorui reikės prisiųsti? .

5) Šiluvos Šv. Marijos Pa
minklinės Koplyčios Washing- 
ton, D.C. Komitetas ir Lietuvių 
Religiniam Kongresui Rėngti 
Komitetas nuoširdžiai visus 
prašo suprasti ir įvertinti šiais 
metais Washingtone rengiamų 
iškilmių svarbą ir kviečia cho
rus savo dalyvavimu prisidėti. 
Norime, kad tai būtų lietuvių 
religiniai tautinis triumfas.

Pfrm. Vinco* Mamaitis, vice- 
pirnk Algirdas Kačanauskas, 
Ntez. Reik. Įgaliotinis ken. Vla- 

‘D dur” tonaci- das Budreckas, sakr. Mykolas 
Sausio 26 pas preL J. Balkū- joje, ir 4. Pstemę “Dievas mū- Livbertkis.

ną buvo komiteto pasitarimas. 
Posėdin iŠ Baltimorės buvo at
vykęs kun. K. Pūgevičius, da
lyvavo New Yorko jaunimo at
stovai: Antanas Snieanis, Algir-

’ Lietuvių religinis kongresas 
bus rugsėjo 3, 4, 5 dienomis 
Washingtone, D.C. Kunigų Vie
nybės įgaliotas Nevr Yorke vei
kia kongreso rengimo komite
tas, kuriam pirmininkauja preL 
J. Balkonas. Washingtone suda
ryta speciali talka.

ną; b) Dvi bendruomenines 
gieimei, atliktinas vienu balsu: 
1. Konrado Kavecko himno 
Kristui Karaliui “O Kristau, Pa
saulio Valdove” du posmus, 
“Es dur” tonacijoje, ir 2. Vla
do Budrecko giesmės į Mariją 
apsireiškusią Šiluvoje “Dievo 
Motina meilinga” du posmus, 
“Es dur” tonacijoje; c) Ketu
rias bendruomenines ^esmes, 
atidetinao liaudiniai (su pritari
mu): 1. Antano Strazdelio — 
Juozo Naujalio giesmės “Pul
kim ant kelių” tris posmus, 
‘T dur” tonacijoje, 2. Tikinčių
jų Maldos invokacijų atsaky
mus “Meldžiam Tave, Viešpa
tie” ir į paskutinę invokaciją 
atsakymą “Užtarki mus”, gieda
mus “Šventas Dieve” melodija, 
‘T dur” tonacijoje, 3. Juozo 
Naujalio giesmę “Jėzau, pas 
mane ateiki’

86-16 JAMAICA AVĖ. Wooffltelreh, N. Y.11421
Tel. Vlrginia 6-9919

SALS VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI RTTIEM POBŪVIAM 
salėje gali tilpti 100

narys..
^ UU> narių revttijOB kondsž- 

atdūsio'kovoje už Lietuvos pa- j<m Išrinkto: Benys Babraėn- 
mintas teises įrodė jų tėvynės kan,-Katys BriMas to KMė 

t-L, Pažėraitė. Garbės ttisman — 1 
j Aogustiutytė— VrtSfaneDė, V.

NAUJA LIETUVAI RAtYTOJŲ 
DRAUGUOS VALDYBA

Naujai laisvojo pasaulio lie
tuvių rašytojų išrinktoji Lietu
vių Rašytojų Draugijos valdyba 
vasario 6 Chieagojė susirinko 
pirmam posėdžiui ir pareigomis 
pasiskirstė taip: Aloyzas; Baro
nas — pirmininkas, Povilas 
Gaučys — vkepirminiiikas, Al
binas Valentinas — sekretorius, 

wainn>-

Vfoedhavvn, N.Y. 11-421 
TeL 849-7240 — .

LITAS i^stihg Co. la£.
kviečio ;y.-:

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (Ugi 5įi%)
Skolintis automaSinoms, namu remontu^ akciją pirkimui 

Dėl psospekto ir Kitais reikalais:
V. VEBELIONAS, 100-21 89th Avė, todubflnd HįEB N.T-J HI 1-6799 
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vaL Vak.; MįftudbiflBln 9-4 vaL 

CHICAGO, TT.T. - 6775 So. VTestem AvL, teL GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadieni vakarais, 
šeStadienį nuo 10 iki 3 vaL pt^pta 1

J. Rajeckas, Lietuvos Atsto
vas Washingtone, išreikšdamas 
savo sutikimą dalyvauti Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
garbės komitete, rašo:

“Praeitis, ypač 1965 metų są
skrydžiai, įrodė jaunimo meilės 
Lietuvai galingumą. Jaunimas 
įsijungė | Lietuvos laisvinimo 
ir lietuvybės išlaikymo gretas.

Clark Ptece, Efizabeth, New Jer- mSriais fehaiš:
sey 07206, Telef: (201) 351-90 t Jono Damhraasko & 
57. Bus giedama 1966 rugsejep Tėvynę”, 2. Česlovo Sasnaus- 
4 — sekmadienį (pirmadienį ko Marija„
bus Labor Day ), Šiluvos Pa- pį^ją jj. trečia posmą, 3. Ame- 
minklinės Koplyčios pašventini- Hįinna 4 Him-
mo iškilmėse šventovėje (2 v. 
p.p.) ir Lietuvių Religinio Kon
greso manifestacijoje (5 v. p. 
p.), katalikų universiteto spor
to salėje, Washingtone, D.C.

įvairių moteriškų drabnių krautuvė
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų njpteriikii drabužių pasttin- 
kimas: išeiginės - balinės bei darbo 8akneWwyiiM ipafeufltai, 
bltuskiėės, kojinės, čia gaunama aiuntinianK getMVi nioteriiki dra- 
bdžiaL prttaUdati įvaiH«ns progoms ir dy&uL f

95-06 JAMAICA AVĖ.



WOBCESTER. MASS.

PATEBSON,
Patersono burmistras Frank

Kultūros židinio idėja

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

KnniSdoL

Baisusis birželis, Pr. J. Nau- 
irtiestiškis. Trys dramos veika
lai. Kaina 3.50 dot

nėšio klubo narių susirinkimas 
ir laimingojo nario parinkimas 
bus antradienį, vasario 22 d. 
7:30 vai. vakare. -kv

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

taikės didžiojoje salėje. Drau
ge su Lietuvos nepriklausomy
bės šventės paskelbimu buvo 
prisiminta ir karaliaus Mindau
go vainikavimas. Gražią kalbą 
pasakė Vytautas Volertas. Dai
navo operos solistė Juzė Augai-

■fl***’?-«*•***; 
rfakahi nadėtfr jaunimo ica- 

uūamą-o te^kur jų-dar 
naftom* Ši rinfrimą OHtanS-

je. Į naują valdybą išrinkta: 
pirm. Mrs. Marle Hob«^'vx»- 
pirmin. Eugenija Pazneikie- 
nė, rast. Domia DiStefano, ko
respondentė Margaret Molina.

Lietuvos nepriklausomybės
minėjimas buvo praėjusį savait-

■galiPradė^B vasario 12’banke- tytė. a
tu lietuvių svetainės didžiojoje Lietuvį ‘ 1S4 • vasario
salėje. Dalyvavo miesto ir vals- 13 surengė jautienos kepsnio 
tybės žymūs pareigūnai Sek- pietus Town Hali, Eastern Avė. 
madienį prel. L Mendelis avį,- šokiams grojo orkestras.

K4 PAS1RY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

no. Jiems yra pavesta vfeus
kalus baigti galimai greResai»,W^fe^^§ 
laiku, nevėliau liepos 1 ir visąi .
pasitikusį turtą su archyvu per-.T3E2r?S 
duoti JAV LB New Yorko Apy- tąwg'Wj 
gardai šios apygardos koatro- ******* 
lės komisija patikrins komiteto 
veiklą ir apie tai padarys pra-

Iš valdybos narių pranešimų 
išaiškėjo, kaip buvo dirbama 
ir kas buvo padaryta. D. Pani
kas padarė pranešimą finansų

i __ _ Kanadbs Ifiifflmaįito paro
dos, vykstančios 1987 m. Mon-- 
trealyje, reikalams sudarytas;

■jSpffriahLS . Montrealio lietuvių: 
'komitetas Artimiausiu laiku To-į 
|rante bus sumatytas šimtmečio 
Ontario provincijos - komitetas/, 

"kuris organizuos beturiu pasiro- 
adymus šioje provincijoje. ;

Komitetą Lietuvos 1i>pHMbn- 
—-•--r-somyues imsi aiyo. ners pūro- 
etas komitetas neteko trijų gerų

Mt ueraVOS. MKVb 
nūno bendras reikalas teag lai
mėjo. Baigdamas padėkojo vi
siems buvusiam ir esastiftm ko
miteto nariam, kurie negailėjo 
savo jėgų bendram ir kilniam 
darbut

Likvidacijos komisija pasirū
pins, kad lietuviškas kryžius bū
tų tinkamai prižiūrimas, o taip 
pat visi kiti reikalai greitai už
baigti, pateikiant visuomenei 
pilną apyskaitą.

A.S. Trečiokas,
LKPP spaudos ir inf. kom.

pirmininkas

kojo 90 dot, o taip pat paža
dėjo atlyginti visas išlaidas, su
sijusias su plakato pagaminimu 
ir pakabinimu prie Patersono 
miesto rotušės.

Morta Taparauskienė 85 m., 
mirė vasario 11, palaidota iš 
šv. Kazimiero, parapijos bažny
čios antradienį, vasario 15 Kal
varijos kapinėse^ Prieš mėnesį 
laiko širdies smūgio ištiktas mi
rė jos sūnus Jonas, 52 m. Liko 
sūnūs Aleksas ir Vincas.

terys, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, prie bažnyčios 
rinks aukas.

Parapijos salėje 4 v. popiet 
bus minėjimas. Kalbės prof. Jo
kūbas Stukas. Jis parodys ir fil
mą apie Lietuvą. Meninę prog
ramą atliks choras, vadovauja
mas A. Stanišausko. Po minėji
mo bus vaišės. r.

Vincas ttavackas vasario 6 valdybos sekretoriumi 25 me- 
minėjo 80 Įnetų sukaktį. Gimė , tus. Tais pačiais metais įstojo į 
1886 sausio 28 Bitautonių <įja- 
re DusmėntĮ parapijoj, Lietuvo
je. I Ameriką atvyko 1905 m. 
1908 rugpjūčio 10 susituokė su 
Paulina Tetulyte, 1909 rugpiū- 

į Worcesfet,

Pirmoji pradalgė, literatūros 
metraštis. K. Balėnas, Nida. 
KrittSdoL '

reikalu. Aukų gauta netoli 30, 
000 doL ir iš to dar yni likę 
apie 240 dol g ■

Kun. L. Jankus priminė, kad 
pirmiausiai šiuo reikalu pradė
jo rūointefc JTTfęfų 
liau Lietuvos Generalinis Kon
sulatas New> Yorke ir dar vė
liau JAV LB New Yorko Apy
garda, kuri ir sukvietė pirmą 
susirinkimą komiteto organiza
vimo reikalais. Kun. L. Jankus 
savo pranešime ilgiau sustojo 
prie kryžiaus istorijos. Kryžiaus 
reikalu daugiausia pasitarnavo 
parodoje dirbę kontraktoriai 
Klasčius ir agronomas Tadas 
Kelpša.

A. S. Trečiokas prisiminė lie
tuviškos spaudos ir radijo dide
lę ir svarbią pagelbą Komitetui. 
Gerai informuota lietuvių visuo
menė įgalino komiteto darbų 
sėkmingumą.

P. Wytenus, darydamas savo 
pranešimą, perskaitė iš Vatika
no gautą padėkos raštą už jo 
darbą anglų kalbos spaudoje, 
radijo ir televizijoje. Priminė,

Jatiiiimo kongreso 
reikalu

LRKSA 41 kuopą, kur fin. raš
tininko pareigas ėjo 22 metus. 
Taip pat 20 metų fin. raštinin
ku buvo LDS 7 kuopoje, plati
no Darbininko laikraštį, labda
rių draugijoj 10 metų ėjo pir- 
minintar. parmgaš Sulaukęs se-

SUridhaiiM mokykla vasa
rio 6 padovanojo šv. Alfonso 

SodsBaMs vasario 6 gavo iš- kojo mišias už Lietuvą Giedo- hafnyftai lietuvišką mišiolą ku- 
tikimybės atžymėjimus. Bendri jo mokyklos vaikai Minėjimas rį parapijos kunigai naudos sek- 
posryčiai buvo mokyklos salė- įvyko 2 v. popiet lietuvių sve- madieniais per 8:30 mišias Tos 

mišios aukojamos lietuvių kal
ba. Klebonas nuoširdžiai padė
kojo visai mokyklai už tokią ver
tingą dovaną.

60 motę vedybinio gyvenimo 
paminėjo Jonas ir Bronė Lietuv
ninkai vasario 12. Jie dalyvavo 
padėkos mišiose, kuriasaukoje 
prel. L. Mendelis. Pamaldose 
dalyvavo ir jų vaikai: du sūnūs, 
dvi dukros ir eilė anūkų. Svei
kiname jubiHjatus ir linkime 
geros sveikatos.

Jonas Obelinis

Remdama Jaunimo Metus, 
ypač Jaunimo Kongresą, kuris 
įvyks šią vasarą Chicagoj, Lie
tuvių Studentų Sąjunga skiria 
pradinę 250 dol sumą paremti 
vienu studento kelionę iš Nau
josios ZetaH&jos. Suma yra tik čio 25 
praūiųaė, hadaųg^ <LSS šiuo lai-. Mas&.$- 
kottiįteg.rritfįĮiii Kridi Meri-' 
nę Knygą, kuri turi pasirody
ti prieš Jaunimo Kongresą. Pa
dengus šios knygos išlaidas, 
Sąjunga papildys savo pradinę 
sumą.

Kviečiame visą lietuvišką jau
nimą ir visą lietuvių visuome
nę remti Jaunimo Kongresą 
Įvairiose vietovėse LSS skyriai 
ruošiasi įsteigti komitetus, ku
rie rūpinsis iš įvairių kraštų at
vykusiais studentais. Kad šių 
Jaunimo Metų tikslai būtų at
siekti, reikia visų lietuvių pa
gelbės. Sujungdami mūsų jėgas 
ir mūsų pastangas, galėsime 
tikrai įspūdingai ir reikšmin
gai Jaunimo Kongresą pravesti. 
Raginame visus prisidėti prie 
šio darbo veikla ar finansine 
parama. Taip pat skatiname 
mūsų jaunimą kuo gausiau da
lyvauti šiame Kongrese ir ben
droj stovykloj. Informacijos apie 
šiuos įvykius galėsite sekti lie
tuviškoj spaudoj.

Regina T. Petrikonytė
LSS CV-bos Mkretorv

GraVo pasirašė proklamaciją, 
skobiančią Vasario 16 Lietuvių 
Diena Patersone, o taip pat lei
do iškabinti vasario 16 prie 
miesto rotušės plakatą su įra
šu: Lithuanian Independence 
Day, February 16, 1918 — Feb- 
ruary 16, 1966.

šviestos Saulės Klubo sausio 
mėnesio laimingas narys buvo 
Mrs. L Fieldhause, gyv. 7 Lin- 
den Avė., Lincoln Park, N. J., 

progomis paremia lietuviškus laimėjusi 55 dol. Vasario mė- 
reikalus nemaža pinigine auka. 
Pereitą sekmadienį, suruošta
me Vasario 16 minėjime, Lietu
vos laisvinimo reikalam paau-

ministraciją ir dirbą Clevelande 
Federal Housing Administra- 
tion įstaigoje. Dabar jis yra 
LKDS Centro Komiteto pirmi
ninkas ir Vliko narys.

Jo žmona Dalė Marija iki su
tuoktuvių dirbo Clevelando ad
vokatų Gruber Moriarty Fricke 
įstaigoj.

Eilėraščiai, Henrikas Radaus
kas, kietais apdarais. Kaina 5 
dot

širdies priepuoliai, Menard 
M. Gertier^M-D. G.R. Karsokie- 
nės ir Br. Gražulio vertimas. 
Kaina 3.75 dol

Užgavėnių blynų balių su šo
kiais rengia Patersono vysk. M. 
Reinio moksleivių ateitininkų 
kuopa sekmadienį, vasario 20, 
4 vai. popiet parapijos salėje. 
Šokiams gros J. Stankaičio or
kestras.

Jonas Krukonis įvairiomis

Bėgiai, K. Almenas, novelies, 
Nidos leidinys, kaina 1-50 doL

Dievas Sutemose, kun- S. Yla.
391 pūsi., kaina 3 doL

organizacijų: W19 įstojo į Kai- gijų.
vininkų draugiją, buvo centro Vincas ir Paulina, gyvendami 

/ ' šv. Kazimiero parapijoje, išau-
' gino 2 sūnus ir dukras. Da- 

bar 
provaikaitį. 1964 sausio 28 mi- 

įy?fi . ...H rė jo žmona Paulina, sulaukusi
76 metų amžiaus. 1958 jie at- 
šventė 50 metų vedybinio gy- 
venimo sukakti.

Sukaktuvininkui linkime 
daug gražių metų.

M ' Buvusi LDS 7 kuopos valdy-
Prane^- kad Bostone įvykęs 

seimas nutarė likviduoti sąjun- 
gą, tad nebeveikia ir 7 kuopa. 
Visi jos nariai turi .už Darbinin- 
ką nes ga-
vote vokelius su kalendoriais.

? BRIDGEPORT,_CONN.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 20, sek
madienį. Minėjimą rengia Lie
tuvių Bendruomenė. Pamaldos 
bus 11 v. Mišias aukos kun. dr. 
V. Goras. Pamokslas bus pritai
kytas progai. Klebeno kun; P.

štourės žvaigždė, Mjftdas ■ VHBukg Mds, A. Kairys. Pre- 
Vaitkus. Atsimifiimai, , Nida, mjjuuta trijų veiksmų satyrinė 

komedija. Kietais aplankais 
Gruodas, A Jasmanto, -eflė- Kafaa 3 doL

rašflai, Ateities leidinys. Kai- §io$ ir lutos lietuviškos kny- 
na 3 dol - gos gaunamos Darbininko ad>

Kur bėga feiupi, A Skirka- ministrarijos spaudos kioske, 
Pasakojimai ir legendos, išleis- 910 WiHoiaghby Avė., Brooklyn, 
ta AartraBjoj, kainus M. N.Y. 11221.

Pirmoji pradalgė, literatūros 
metraštis, redagavo K Barėnas, 
Nidos leidinys, kaina 3 dot

Padangė keliai, K Pr. Vąše
lis, žvaigždžių, pianętų moks
las, išleista Australijoj, kaina 
1.50 doL

Vaidmimoi, Vanda Frankie- 
nė. Trumpi scenos vaizdeliai, 
skirti jaunimo vaidinimams. 
Kama2doi. \ .

Aukso žąsis, Birutė Pūfcėle- 
vičiūtė. Pasakiška trijų veiksmų 
komedija. Kaina 2 doi.

Mokslas ir Religija, dr. J. 
Prunskis, Kama 2 dol

žmogus be Dievo, dr. J. Gir
nius, kietais aplankais ^64 psl, 
kaina 5.50 dol

' — Kanados Baltų Federaci-: 
jos vadovybė rotacine tvarka' 
šiemet teška lietuviams. Kraš
to Valdytei tam reikalui įgalio-; 
jo J.R. Simanavičių, J. .Matulio-: 
nį ir inž. Ė. čuplinską Baltų 
moterų Federacijos vadovybė- 
taip pat tenka lietuviams, ku-' 
rios jau išsirinko savo atsto-1 
ves: pirm. V. Judzentavičiūtė, 
vicepirm. A. Sungailienė ir se- 
kret. G. Tarvydienė. ;

PAIEŠKOMA Ona Vmtelionė 
(Vihtalisl-Janulattytė, Motiejaus; 
duktė, gimusi netoli Pilviškių; 
Lietuvoje 1903 m. Amerikoje- 
gyvenusi kažkur anglių kasyklų^ 
zonoje, apie Kennegburg.
' Ji pafi ar žinantieji apie ją 
prašomi atsiliepti, rašant: Rev. 
T. Palis, P. O. Box 11079, Oak- 
land, Calif. 94611.

Algirdas Jonas Kasutaitis su 
Dale Marija Filipavičiūte sau
sio 29 susituokė Clevelande, šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. Mo
terystės sakramentą patvirtino 
ir gražiu žodžiu pasveikino jau
nojo sponsorius kun. J. čekavi- 
čius. v

Po sočių pusryčių, pamargin
tų gausiais sveikinimais ir nuo
taikingomis trumpomis kalbo
mis, jaunifeji išskrido į Floridą



lietuvių šv. Jurgio parapijos tariewKirraW"F 
bažnyčioje bus atlaikyta «v- tuv^ nųo&tffiai i 
mižkK už kenčiančius Lietuvo- dalyvauti

' jė ir Sibire, ir už žuvusius dėl.- .flebKSMI 
; Uętnvos laisvės karius bei par-
trzanus. 3 vai' pbpiet lietuvių
svetainėje, Šv. Jhrgto gatvėje

, Nr. 13, įvyks Vasario 16 mi-
.* nėįimas. Pagrindinę kalbą pa- ™
'sakys lietuviškai ir angliškai A. Lindai* MotSąja 
- Januškevičienė iš Boston, Mass. '
Yra numatyta kviestisvečių, tą sesbĖridra*
nesuprantančiu ar mažai sup
rantančių lietuviškai. Bus kvie- 

. &ąmi miesto ir Massachusetts 

. > valstybės atstovai, vietos legio
no postas ir Bostono skautai su 
vėliavomis. Medinę dalį išpil
dys: Bostono taiitihių šokių gru
pė, vad. Onos Ivaškienės ir Bos
tono mišraus choro sekstetas, 
vadovaujamas komp. Juliaus 

< Gaidelio. Minėjimo metu bus 
renkamos aukos; Lietuvos lais
vinimo reikalams. Kiekvienas 

, nuoširdžiai prašomas atiduoti
* savo dalį, įrodydamas, kad bent
* kartą metuose realiu būdu pri-
* sidėjo prie Lietuvos laisvinimo 

kovos. Po meninės dalies bus
; kavutė, kurios metu be ispū- 
. džių pasidalinimo bus sudainuo-

■ papūti ar- nyriai, tautai
ktmpos paskata praeitų me- bapadamuotl mišias giedojc

ZZZZZZ Z'. ZZ .’ISta* ' .. ____ _________
6. Susirinkusios7 narės aptarė džiaugsmai, bet ir liūdesiai: sau- *** skyriaus nariai oficialiai
visus kn^Ms raflri^ Ptekui s»12 rantė Vladas Zubkus ir imami klubo nariais.
buvo valdybos rinksnal VaMy- sausio 26 mirė Juozas Stanio- gyrimai Sausiol6 klubo surirtakmaųj
ha prašant narėms, pasiliko ta nis, abu šąjungiečių vyrai. »Bindė ir jos vyras dalis buvusių nėpašalpinio sky| 
pati- pirm. A Liudvinaitienė, Sąjunjpetės pagal savo tradi- ..Pntair -..jos. riaus narių (3O> prrimri. Dau^ 
vicepirm. A DovidauskieBė, se- rijas atidavė pabubą ir maldas Tyras Jonas Kdanys, irofis Jur- gelis tra^s būti priimami kituo-
Įprpt; 4 KrtthiHęriė; tiri rašt too prisidėdamas prie laidotu- ir jo Žmoa . Sriiomėja se sasirinkimuose. J " - j J
S. Strardipnė, ižd J. Rrmrinnię*- v^> žNkdmingumo; atkalbėjo ^kioAuteK Methis prie alto-
nė ir naujai išrinkta korespon
dentė — S. šlepetienė.

Po susirinkimo naras buvo 
pavaišintos kavute ir pyragai
čiais. Pagal tradiciją visos na
rės sunešė dovanas. Per kavu
tę atėjo labai įdomus ir links
mas Kalėdų Senis ir išdalijo vi
soms kalėdines dovanas. Po to 
sąjungietės gražiai padainavo, 
pažaidė ratelį, kiekviena turėjo

bendra maldą — rožančių ir už ™us_a^šė ••Uta" Bernotas 
mirusių sielas užprašė mišias. M

Valdyba ir nares reiškia gi
lią užuojautą liūdinčioms sąjun- 
gietėms: Sofijai Zubkienei ir 
Julijai Stanionienei dėl savo 
mylimų vyrų mirties.

Gilią užuojautą siunčiame 
vaikams ir giminėms. Tegul 
Dievas suteikia ramybę Jūsų 
liūdesio valandose.

Sąjungietės

(2-jų metų).

Vestuvių puota įvyko Le 
Gourmez Randezvous restorane, 
Nevrington Avė., Hartforde. 
Vaišės prasidėjo 2 vai. popiet 
ir tęsėsi iki 12 vai. naktį. Vai
šės buvo puikios. Valgių ir gė
rimų daugybė. Svečių buvo pil
na salė.

Marytė Kirkutytė- Allenienė 
yra baigusi Connecticuto uni-

Sakantis- klubo mifiirinkimaa 
busevasario 20 <L, 2:3© vai. po
piet klubo didžiojoje salėje (3

Laiškai redakcijai
; P. Darbininko Redaktoriui įtalpa, paskirtas transliacijų ve- 
‘ Vasario 11 d. Darbininke ra- dejas, kuris už vieną mėn. net 

algą gavo ir provizoriškai suda
rytas visas kelių žmonių, berods 
penkių, kolektyvas transliaci - 
joms vykdyti. Bet tuo viskas ir ■ 
pasibaigė, nes Free Europe ra
dijas lietuviškų transliacijų ne
pradėjo.

Praėjo 15 metų. Per tą lai
ką daug buvo laiškų, ne tik lie
tuvių, bet latvių ir estų prira
šyta. Lietuvos Laisvės Komite
tas daug memorandumų prira- Klausimas 
še, Vlikas, ALT taip pat, o Lie
tuvos pasiuntinybė Washingto- 
ne irgi savo keliu veikė. Per';

dau dvi klaidas, dėl kurių ir 
, rašau keletą eilučių. Labai pra

šau jas įdėti
Pirma. Gražiame ir vertinga

me straipsny apie 1918 metų 
: vasario 16 d. aktą ir jo Įvyk- 
• dymą, minima ir antrosios lai

kinosios Lietuvos vyriausybės 
pirmininko adv. Mykolo Sleže
vičiaus pavardė. Deja, kaip ir 
dažniausiai, ji parašyta netei- 

* singai: Šleževičius. Sekdamas 
■ spaudą, randu, kad tą fatališką 
< klaidą daro, tur Imt, 90 proc.

mus, Amerikos Lietuvių kon
gresuose ir ALT suvažiavimuo
se tas klausimas vis buvo ke
liamas ir vis tebekeliamas, tiek 
Free Europe, tiek Valstybės De
partamente, tiek ir pačiame 
Kongrese. _

Šimtu procentų pritariu Jau
nimo Metų iniciatoriams, kad 
jie tą klausimą vėl kels. ’ Tai 
bus tik keliamo klausimo pa- 
naujinimas, bet ne transliacijų 
atnaujinimas, kurių iki šiol ne
turėjome.

Free Europe radijas finan
suojamas lėšomis, kurias duo
da speciali tam reikalui sudary-

> paskyrė aštuonis asmenis į “Lie- ta organizacija vadinama “Cru-
• tavos ambasadą” prie Free Eu- 
: rope, kuri pasivadino paskiau 
I Lietuvos Laisvės komitetu.

To komiteto vienas iš svar
biausių rūpesčių buvo turėti lie- 

’ tuviškas Free Europe radijo
* transliacijas. Tu pat 1951 m. 

lapkričio mėn. buvo gauta pa-

Antras kiek svarbesnis daly
kas. Yra straipsnis, tur būt, pa
čios redakcijos parašytas “Pa
stangos atnaujinti lietuviškas 
Free Europe radijo transliaci
jas.” Tiek ir pati antraštė,tiek 

■ ir straipsnio viduryje teigimas - 
“atnaujinti” yra neteisingas. Li
gi šiolei jokių lietuviškų radijo 
transliacijų “Free Europe” ne
buvo ir nėra. Labai daug kartų 
ir daugelio tas klausimas buvo 

: keliamas, bet vis liko be vai-
SIU.

1951 m. viduryje Lietuvos 
nepaprastas atstovas ir įgalio
tas ministeris Povilas žadeikis

Naii^a lietuviška 

plokštele
is Didžiosios Britanijos

fdainavo solo
BIRUTĖ VALTERtENt

Sopranas

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimu ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažyritėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At- 
tomey at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131,

NELAIMĖS PASĖKOS vyras buvo katastrofoje, ji la- 
bai išsigando, susinervino ir ją 
teko nuvežti į ligoninę, kur ji 

Mūsų duktė su žente gyvena tuoj pat pagimdė savo vaiką, 
vakarinėje Massachusetts vals- 2 mėnesiais ahk^Rau, negu vai-

few Jersey. Prieš tris mene- kai sirgo dar dabar nėra at-
* _ _ __ gavusi savo sveikatos. Mūsų

žentas turi _ advokatą, kuris, 
būk tai, tvaiko jo bylą, nors 
jokios pažangos jš.dar nėra pa
daręs. Mes patarėme savo duk
rai, kad jie ieškotų atlyginimo1 
ne tik už žento sužeidimą, bet 
ir dėl jos nukentėjimo. Ji mum 
rašo, kad vyro advokatas jiem 
sako, jog tai “baikos” ir kad ji 

Emergency” skyrių, nieko negaus, nes jai niekas ne-

aukštas). Todėl visi buvę nepa- 
šalp. skyriaus nariai, ypač dar 
nepriimtieji, prašomi būtinai at
vykti i susirinkimą, kad būtu
mėte priimti.
, Taip pat primenama, kad lau

kiama ir naujų narių, ypač jau
nimo. Nario mokestis iki 45m. 
(imtinai) amžiaus 12 dol. me
tam, o per 45 metus vyrai ir 
visokio amžiaus moterys moka 
tik po 1 dol. metams. Tad visi 
Hartfordo ir apylinkių lietuviai 
stokime klubo nariais.

Atettiatakv MMdnvaių . smirinldme vasario e Aprritkimo par.
BroaUya*. Fr. VtUmlrw (k.), pirmininkavęs susirinkimui, dr. Ib. Skei
vys, skyriaus pirmininkus. Nuotr. P. Ąžuolo.

saMje

NEW BRITAIN. CONN.
šv. Andriejaus parapijos cho- > tų progos nukeliauti į, dainų 

ras, vadovaujamas Jono Beino- šventę. Be .to, autobuse gali 
rio, rengiasi dalyvauti dainų 
šventėje Chicagoje. Repetici
jos vyksta, telkiami pinigai ke
lionei. Praeitų metų rudenį su
rengtas koncertas, kurio visas 
pelnas paskirtas kelionės išlai
dom. - , r '

Prie kelionės gali prisidėti ir 
kiti lietuviai. Jie pirmiausia ga-

4, Bernotas Ji paaukoti, kad jaunimas twė-

būti kartais laisvų vietų. Tokiu 
atveju būtų gera, kad užsirašy
tų vykti ir šiaip žmonės, 
choristai, nes prisidėtų prie 
lionės išlaidų.

Iki dainų šventės beliko 
-4 mėnesiai Laiko nedaug, 
skubėkim chorui į talką.

-a- , rr -j*- • "a “■ p. Naučikas

ne - 
ke-

tik 
Pa-

A SALUTE TO BROTHERHOOD WEEK
sponsored by
The National Conference of Christians and Jews 

WE THE CITIZENS Oil THIS GREAT COMMUNITY JOIN HANDS WITH CIVIC AND 
RELIGIOUS LEADERS FROM ALL OVER THE UNITED STATES—IN ENDORSING THE 
DEDICATED PRINCIPLES OF THE NATIONAL CONFERENCE OF CHRISTIANŠ AND 
JEWS—A CIVIC ORGANIZATION OF RELIGIOUSLY MOTIVATED MEN AND WOMEN 
WHO SEEK TO PROMOTE UNDERSTANDING AND COOPERATION AMONG PEOPLES 
OF ALL RELIGIOUS FAITHS, AND ETHNIC GROUPS THROUGH EDUCATION & DIS- 
CUSSION, WITHOUT COMPROMISE TO THE INDIVIDUALS OWN RELIGIOUS BELIEFS

RIDGEWOOD MOVING AND Happy and Joyous 
, BROTHERHOOD WEEK

CORNER SERVICE CENTER 
s Auto Repairs — Tiras
Batteries Accessories and 

Lubrication
Socony Mobil Products at 

. Lexington Avenue 
680 East Main Mt. Kisco, 

New York
Call 914 MO 6-4356

' Happy and . Joyous 
BROTHERHOOD WEEK

HENRY A SCHIFFEL

Oil Bumer Service 
Our Specialty

70 Overlook Avė.
Eastchester, N.Y.

Call 914 DE 7-0933

Brooklyn, N. Y.
Specializing in To and From 
Moving from All Points of 
Long Island Nassau and 

Suffolk County 
Also Out of Town Moving 
N.Y. State, N.J. and Penn.

VA 1-1200

siūs, prieš pat Kalėdas, mūsų 
žentai atsitiko nelaimė. Jis vai
ravo automobilį ir ne dėl savo 
kaltės buvo įveltas į aut imoci- 
lių katastrofą, šioj katastrofoj 
dalyvavo net trys mašinos, bet 
vieno mažamečio vairuotojo 
kaltės. Visų trijų mašinų vai
ruotojai buvo gana rimtai su
žeisti ir visi buvo nuvežti į li
goninės ‘T
Iš ten ligoninės pareigūnai atsitiko. Negalime suprasti te
skambino giminėms, kad toks jęįo atsinešim©. Jis, mat, nėra 
ir toks buvo sužeistas ir kvietė nukentėjęs, tai jam atrodo, kad 
gimines pacientų reikalais užei- įįto žmogaus nelaimės tai nėra 
ti i ligoninę. nelaimės. Mums atrodo, kad

Mūsų duktė laukė vaiko, ir že^ turėtų pakisti savo^ad- 
kai jai buvo paskambinta, kad 
anot mūsų žento, tai įvyko dėl

COTTAGE PASTRY AND

ACCURATE ELECTROLYSIS
Jo Ann Cocivera, F.E.S.A. . 

Recommended by Physicians 
Scientifically Superflous Hair 
Removed From Face and Body

No Scarring — Results 
Guaranteed Free Consultation

by Appointment
Medical Arts Building

Room 606
Mt. Vemon, N. Y, 

Call 914 MO 88726

Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK

THE MOTOR DOCTOR
111 Wilkins Avė.

Port Chester, N. Y.
Ignition — Batteries —Elect.

Work — Brake Service —Valve 
Jobs — Tune Ups — General

Repairs
It Costs Less For the Best 

-Call 914 WE 9-1057

BIG CHIEF SPEEDOMETER 
REPAIR SERVICE

222 West Lincoln Avė. 
Mount Vemon, N.Y.

Specializing in Sales and Service
■ of all Heavy Duty Cables 

Casings. We Repair All 
American Type Speedometers 

Superior Service is 
■J Our Business
Call Us For Oualitv Work 

914 MO 7-9418
Happy and Joyous 

BROTHERHOOD WEEK 
BOSTON ROAD 
ORNAMENTAL 

Cast Stone pompany
Finest in Religious Figūras 
Benches—Fountains Bird 

Baths — Statues and
Jardiniers Castings Made to 

Order
3641 Boston Road Bronį, N.Y. 

Call OL 59465

FOOD SHOP
Full Line of Fine Pastries 

Foods — Birthday and Party 
Cakes — Wedding Cakes 

Our Specialty 
130 W 32nd. St.

(opp. Gimbels) N.Y.C.
LO 3-0955

I vokatą, ir susirasti tokį, kuris 
- atjaustų mūsų dukters vargus. 

Kokia Tamstos nuomonė
Tėvai, N.J.

sade for Freedom”. Ją sudaro 
labai žvmūs amerikiečiai, o jos 
priešakyje stovi Detroito For
das. Ar ši organizacija turi kiek 
įtakos į Frae Europe radijo pro
gramas, sunku pasakyti. Bet 
jaunimo atstovams vertėtu ir 
ten užsukti. Juozas Audėnas Pr. Marijos Seserų sodyboje 

kasmet gavėnios metu vyksta 
| mergaičių ir moterų rekolekci- 
I jos Jos bus ir šiemet sekan- 
| čia tvarka: studentėms ir dir- 
| bančiom mergaitėms vasario 
f 25-27, moksleivėms — kovo 11? 
f 13, moterims — kovo 18-20.

| Studentėms ir moksleivėms 
f rekolekcijas ves tėvas A. Jur- 
| geiajtis, O. P., iš Provitonce ko- 
i legijos, moterims — kun. Vy- 
I tautas Zakaras, dabartinis vie- 
I nuolyno kapelionas.
| Visos rekolekcijos prasidės 
s penktadienį 8 vai. vakare ir 
| baigsis sekmadienį 3 vai. po- 
| piet, taigi, galima suspėti at- 
« wkti darbus užbaigus ir griž- 
s ti laiku namo pradėti naują 
| darbo savaitę. Nakvynė, mais- 
| tas ir kiti patarnavimai tik 12 
t d*'!. Ką gali sulaikvti pinigų 
| trūkumas, tegul atvyksta atvira 
| širdimi, tuo nesirūpindama. Sa- 
| vo atvykimą pranešti savaitę 
t prieš rekolekcijas Šiuo adresu: 
f. Immaculate Conception Con- 
I vont. R.F.D. 2, Putnam, Conn. 
f 06260.

Gavėnios rekolekcijos
Putnam, Connectkut, Nek.

Pirmoji dalis: Ar tu žinai. J. Strolia;
Tykiai, tykiai, ir Šauksmas. Br. BudriO- ' 
na s; Ramunėle. J. Gaižauskas: Laki t In
ga los giesmė. V. Kuprevičius: Malda. J. 
Naujalis; Kur bakūžė samanota, ir Oi 
grėiėiau. greičiau. S. limkus.
Antroji dalis: Ruduo. F. Sbopin, Op. 10

• Nr. 3: lxbtj naktj. J. Brahma. Op. 40 
Nr. 4: legenda. P. Tchaikovsky: Lop- 
Wnė. W. A. Mo-art. VMinės. R. Strauso. 
Op. 10 Nr. 8: Pavasaris. G. F. Handel; 
Mužikai. Fr. Schubert. Op. 88 Nr. 4.

Atsakymas
Deja, man tenka sutikti su 

Tamstų žento advokato nuomo
ne. Mūsų įstatymai nenumato 
atlyginimo vien už išgąstį, su
sinervinimą ir jų pasėkas. Duk
tė nenukentėjo pačioje katas
trofoje. Jei jį būtų buvusi su
žeista katastrofoje, jai, žino
ma, būtų atlyginta ne tik už pa
ti sužeidimą, bet ir už išgąstį, 
susinervinimą, ankstyvą vaiko 
gimdvmą ir tt Mūsų Įstatymai 
nenumato atlyginimo be “fizi
nio sužeidimo”. Tamsta duktė, 
žinoma, nukentėjo, bet ne 
“teisiška prasme”. Kas dėl žen
to ieškinio, Tamstos esate per-*, 
daug nekantrūs. Advokatui irgi 
rūpi galimai greičiau reikalą už
baigti. tariau dažnai būna viso
kių kliūčių ir reikalas ilgiau už
sitepa. negu numatoma. Niekas 
pinigų nemoka paskubomis.

Happy and Joyous 
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to all our Friends and Customers

NADINES BEAUTARAMA
Late Nite Fridays 

Hair Weaving Wig Making 
The Latest in Hair Styles

151 Lafayette Avė. 
Staten Island, N.Y. 

Call GI 7-9168

. Happy and Joyous

CAPRI ACADEMY OF 
HAIR DESIGN

801 Kearny Avė.
Kearney, N.J. 

Call 201 997-1676 , 
ask for Mr. Joseph

Happy and Joyous

to all our Friends and Customers
Happy and Joyous

CAUGHEY'S PINE ROOM

Plokątrlė graliai iškišta. Kaina Hi-Fi $.>.00. Platintojams duoda
ma nuolaida. Krriptis:

DARBININKO ADMINISTRACIJA
•10 Willouęhby Art, Brooklyn, N. Y. 11221

t Persiuntimo iAlaidoitt prniom pridėti 50ę I

to all our Friends and Customers
CURRAN’S

Self Service Market
111 Croton Avė., Osrining. N.Y.
EaceUent Service — DeMvery

Wl 14«B5
PROP. D. TRADFH

For the Finest of Food 
Come Bring the Family 

For Sundey Dinner 
64 Hoboken Road 

East Rutherford, N J. 
Call 201 WE 94448

Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK

SSACRAFT INC

Chrysler outboerd Motors 
Fiberglaas — Aluminum Boats 
3 City Island An City Island 

Brau, N. Y. 
Call TT 5-1026

Happy and Joyous 
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TWIN CASTLE NURSING 
AND CON. HOME ~ į

A Home Away from Home 
Mr. Arlington, N. j. 
Call 201 398-0255

Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK 

to all our Friends and Customers

DEMYANS RESTAURANT 
AND CATERING

730 Van Duzer St. 
Stapleton, SI. ■

Call GI 8-7337 for Service

Happy and Jovoua 
BROTHERHOOD WEEK

CAMDEN ENGINEERING 
SERVICE CO. 

INC.
700 North Whlte Hont Pike 

MAGNOUA N J.
Can «• - 547-1484



VYT. MAŽELIS
TeL HYacint 74677

EVergreen 8-9770

OFFICE MACHINES

TYPJKWRJTgRS>

KARLONAS
FUNERAL HOME.

CARROL
FUNERAL HOME

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

1330 Kft 
979M»H»

OUTSTANDING BUY 
New Moon 1985 Mobile Home 

12x55 with Add-A-Bay
2 Bedrooras — furmsbed including 
wstsber Mušt be seen to be appreci- 
ated Call 201-368-9932

Jauniai taurės varžybose žaidžia 
taip pat prieš č^oslovakns na
mie, ty. East'N.Y. aikštėje 11

JAMES WATT 
Roofing Contractor

Guttees, Leodera, Skyhghts, ębeet 
metai vveafc, Insuraaee eovered — 
13-17 Pienam! SL Jeraey City NJ. 
Pbone 201 - 434-0081 Free estimates 
cbeerfuDy gtven

Slėptai Aratatis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Dninamitntojaa 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
• . A •, 1 Srotklyn, N. Y.

: FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air condttloned 

' A. J. BALTON-BALTRONAS

THE DEAN TRAUT SCHOOL 
OF FLORlŠTRY

Notei GoveraoT Cfinton, 7th Avė. A 
31st Street — Learn to be a Ftorist 
to Just eta weeiM. Ucenaed by the 
N.Y. State Dept. of Education. Ivrite 
for Catalog C er phone 947-2328.

VAITKUS: 
FUNERAL HOME 

1S7 Vebster AvaaUe

tu su lietuvių pirmenybėmis.
9. Š.A. Pabaltiečių. šaudymo 

Pirmenybės planuojamos pra
vesti kartu su lietuvių pirme
nybėmis, liepos 9-10 Hamiltone 
Ont., Kanadoje.

Šis pranešimas skelbiamas 
Horse Shoe VaUey Skimg. Re- šALFASS-gos Centro Valdybos

PXF-j®» Ltehnnę Sekcija

5. Š. A. Pabaltiečių Lengvo
sios Atletikos Pirmenybės su
augusių klasėse ir visų klasių 
Plaukymo Pirmenybės,, įvyks 
liepos 9-10 Udora,- Ont, Kana
doje. Varžybas vykdo — Kana
dos Latvių Sporto Sąjunga.

6. Pabaltiečių Lauko Teniso 
Pirmenybes numato pravesti 
latviai, .vasaros viduryje. Vieta 
ir data dar nenustatyta.

7. Š.A Pabaltiečių Prieaug
lio Klasių Lengvosios Atletikos

SEND YOU9 HORSE8 to a quafi- 
fied tratoer; tratotog for cutttog, 
retotog, pleaaore, roping, manners; 
large indoor A outdoor arenas; ex- 
ceUjnt care to bandHng; satisfaction 
guaranteed. Camelot Farms, Lay- 
ton, NJ. (201) 948-5288, Mr. Glen 
Bertos

-------- ACCOUNTING —— 
tac. Tax Retam* iįmH^ Mth a 
RnoMl touch. Ne rusk job — We 
come to the home tf necessary. My 
penhMi retoard to yonr coeaplete

MADAME RYAN
Famous Readei* and Advfsor on aH 
problema of Bfe — no matttr what 
yvur probfems may be rfie can help 
you. Card and patm readlng 50 yrs 
experience Sbė spėsite Severai lan- 
gtiages. 537 Broudwajr Mcviri, N.A 
Comer Chester Avė. Ground Floor 
(201) 481-1034 dafly and Sunday

Laidotevtų DtoeiEtoriu* 
ii balnsiiįiiiirį>Jiii '

Cambridge, Mass. •-* ;
NOTARY PUBLIC > 

Pataznaatocu* dfesą to nokti.' Mo
demiška šermenims dar
kai. Aptarnauja Gamhridge.to 
Bostono kotoaij** hiniiiiifirnnin 
IrniniJ—ta fC*ftwW pttĖ*OB tol 
kitus miestus. — TeL.TR 6-6434

91-15 JAMAICA AVĖ. • Woodhaven, N.Y. 11421 • Tel. 441-4554 
Visi užsakymai pristatomi i namus veltui. 
Vestuvėms ir pobūviams duodama nuotakia.

ĮVAHHM
Viršuje -parodoma spinta išardoma

JAV-se ■
ADOLF SCHB AG ER FURNITURE, Ine.

Yoskvilės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR:336 Easl 86*h St. (tarp 1 * 2 Avenuėl N.Y.C.

Tek TR 94M00
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad.

3 < 6 v. va^ J

Long Islaiid
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, karinos 
galima tuoj įsigyti. Pri
amam užsakyme pasta
tyti pagal pirkėjo pagd- 
advimus ant mūsų arba 
pirkęjo žemės. Statybą 
atGefcam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty- 
bmmką A®drų Arantmą 

Te*. 51C AN128S4

PRYGROCKI RĖ8T HOME 
A bome away from home ErceUent 
faed and Jo*My- nxnos Narse to con- 
ataatc' attendaace Cathnfle Chmtih 
vrithto tbe area Monthiy rates Call 
281 - 537-2514 ’ask for MRS PRY-

Napjausios ir geriausios auten
tiškos ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės. Neimkite pakaitalų, 
Sūrėkite “REąUEST* ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti ad
resu:.

BEQUEST RECORDS, Ine. 
68 Mechanic St.

New Rodtolle, N-Y. .

rų, moterų, veteranų ir prie
auglio A ir B klasėse.

4. š. A. Pabaltiečių Krepši
nio jr Tkddmio Pirmenybės į- 
vyks gegužės 7-8 Toronto, Ont 
Kanadoje. Vykdo — Toronto 
Estų & K “KALEV Progra
moje — krepšėris vyrams, mo
terims ir jaunrams; tinklinis — 
vyrams, moterims, Jauniams ir 
mergaitėms. Kiekvieną tautybę 
atstovauja jų rinktinės.

P.S. F-ja skelbia 1966 m. š. ■ ’y ^7"
Amerikos Pabaltiečių sportk
nių varžybų tvarkaraštį, priim- 1 ?':/•/. > ' 7-
tą PSF-jos Metaūo Suvažiavimo I
metu, sausio 15 Clevelande ir j. \r ?■:/•/. ' 7-
vėlian patikslintu šis kadendo-
rius buvo aprobuotas Visuoti- t- - '. ' - ' 7-
niame ŠALFASS-gos Suvažiavi- ■'-/ ?-;//. - 7- -7
me, sausio 22-23 Detroite. Apie — HHHHHHHBHHHHIH 
visas šhs varžybas bus duoda- LedarttM Yorfc» ' "
nri atskiri detal^ki pranešimaL

, _ . _ . ... Y. ... . ■' Pirmenybės numatomos praves-
1. š. A. Pabaltiečių Alpimą- nabarnoie. edimak

tinės Sidinėjimo Pirmenybes z, ^”7
. . . 73. ..T, . Clevelande. Vykdo — lietuviaLjvyks vasano 26 Blue Mount- J
ain Winter Park, Collingwood, 8. Š.A. Pabaltiečių Futbolo 
Ont, Kanadoje. Varžybas vyk- (Soccer) turnyras bus. pravestas 
do Toronto LSK Vytis. Kartu pagal lietuvių-latvių susitarimą, 
bus vykdomos š. Amerikos lie- galimai rugsėjo pradžioje, kar
tuvių pirmenybės.: Programoje '------” " ’ ’—'----------=_
— slalomas ir nusileidimas, vy
rų, moterų, jaunių ir mergai-

/ čių klasėse.
2. š. Amerikos Pabaltiečių 

Cross-country Slidinėjimo pir
menybės bus vykdomos kovo 6

Patoting and Walipapering all work 
dona at reasooable rates. Ali work 
guaranteed. Ra*0b Caflero 41-07 
45 St Sunnyside Queens

CaH 729-0289

Ntov Mm; MM M Anai — T* 9-9MK 
/ (ItapB-Mgatvto)

MMitoi iii; M-M Avė. — VA t-MM
AsteriMe: M-2S Stetavar St — AS 4-M18

Joseph. Garszva i
GRAĖORIUS 
balsamuotojAs

231 2BEDFORD AYE.
■ RrooUyto'ML Y*

Fa^aų. < aMMtoG South, Ame
rica alao Angelai Mtatoi Office 
at tt Nescy ČeS m 5-
4118 Home addzess 94-19 54th Road 
Bccė Vtotote caall aek tor
. .-Į n -

bas^KALEV”. Pft^HHrtoje — 
vyrų, veteranų, moterų, jaunių 
ir mergaičių varžybos.

£ š. A Pabaltiečių Stalo Te
niso Pirmenybės įvyks balan
džio 2-3 Toronto, Ont Varžy
bas vykdo — Toronto LSK Vy
tis. -Programoje — komandi
nės varžybos vyrų ir moterų 
klasėse ir individualinės —vy-

I ;< 
1' -.. *r 7 a

Ml STMST 1
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A. a. dr. A. Trimako, buvu
sio Vliko pirmininko, dviejų 
metų mirties sukakties proga 
mišios bus vasario 26, šeštadie
nį, 9 v.r. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Draugai, pažįstami 
bei visuomenė kviečiami daly
vauti pamaldose.

Gražina Tiškutė, didžiulės 
Sach’s krautuvės (Manhattane , 
5 Avenue) modistė ir moteriš
kų drabužių skyriaus vedėja, 
tarnybos reikalais vasario 18 iš
vyko į Paryžių. Ta pačia proga 
Vokietijoje aplankys savo dė
dę P. Sabaliauską. G. Tiškutė 
kelis kartus su kitomis drabu
žių modistėmis yra demonstra
vusi Sach’s krautuvių sukneles, 
paltus ir brangiakailius.

Jonui Grigaičiui-Grigaliūnui 
mirus, vietoj gėlių N.Y. Lietu
vių Valstiečių Liaudininkų kuo
pa paskyrė 15 dol. Tautos 
Fondui Lietuvos laisvinimo dar
bams paremti.

Už a.a. Marijoną Krunklie- 
nę 16 mirties metinių ir už 
Joną Giedraitį 6 mirties meti
nių proga gedulingos mišios 
bus laikomos vasario 21 d. 9 
vai. ryto Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje.

Pranas ir Ida Vainiai mini sa
vo vedybų 25 metų sukaktį. 

/''Padėkos mišios bus vasario 20
d. 11 vai. Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje. Išaugino dvž 
dukteris ir sūnų.

Steponas ir Darata Andryaus- 
kai susilaukė dukters, kuri 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje pakrikštyta Joan vardu.

Romas ir Myrna Gurinskai 
susilaukė dukters, kuri bus pa
krikštyta Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje Elzbietos vardu.

Aukso Žąsis spalvotas lietu
viškas filmas — New Yorke ro
domas balandžio 2 ir 3 Brook
lyno Muzikos Akademijos pas
kaitų salėje.

Išnuomojami vienam asme
niui 3 vidutinio dydžio kamba
riai su vonia, krosnimi ir dali
niu apstatymu, prie Jamaica li
nijos, netoli Woodhaveno sto
telės. Tel VI 6-7431.

Parduodamas Woodhavene 
dviejų šeimų mūrinis namas su 
11 kambarių, gražioje vietoje, 
vienu šonu jungiasi su kitu na
mu. Skambinti bet kokiu laiku: 
MI 2-5553.

East New Yorke išnuomoja
mas butas iš 6 kambarių su ap
šildymu bei kitais patogumais 
ir prie I.R.T. traukinio stoties. 
Tel. 441-2977.

Išnuomojamas butas iš 4V2 
kambario Brooklyne. arti Ja
maica linijos Cypress Hill sto
ties. Skambinti Ap 7-2765.

Adv. S. Briedis vadovavęs Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjimui 
New Yorke. Nuotr. P. Ąžuolo.

Vienuolynai .................... GL 5-7068
Spaustuvė GL 2-6916
Redakcija GL 5-728
Administracuo GL 2-2923

Le Cordon Bleu salė, kurioje 
vyksta madų paroda kovo 13 
yra labai graži ir talpina 300- 
400 žmonių. Visos vietos yra la
bai geros, nes antra eilė staliu
kų yrą, truputį aukščiau. Rengė
jų patogumui prašoma nedels
ti užsakant staliukus, nes jau 
didesnė dalis staliukų yra už
sakyta. Tuo reikalu prašome 
skambinti J. Kiaunienei tel. OL 
7-0350 ir kitom komiteto na
rėm. Salė labai patogiai pasie
kiama, važiuojant Jamaica lini
jos traukiniu iki 102 stoties.

Lietuviškas užgavėnes ren
gia Liet. Kat. Mot. 29 kuopa, 
sekmadienį, vasario 20, 4 v. 
popiet Angelų Karalienės para
pijos salėje. Programą išpildo 
moterų kvartetas iš New Jer- 
sey: Alytė Kidžiutė, Marytė Mė- 
lynytė, Elena Kidžienė ir Ve
ronika Mėlynienė. Bus vaišės 
ir šokiai.

Brooklyno pašto viršininkas 
praneša, kad vasario 22, Wash- 
ingtono gimtadienį, paštas bus 
uždarytas. Bus nešiojami tik 
skubos laiškai. Iš dėžučių laiš
kai išimami kaip ir kiekviena 
šventą dieną.

Mitchell ir Stella Marcinaus- 
kai susilaukė sūnaus, kurs bus 
pakrikštytas Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje Jono Pra
no vardu.

NEWARK, N.J.
švč. Trejybės liet, parapijos 

priešužgavėninis blynų balius 
įvyksta vasario 20 naujoje pa
rapijos salėje. Pradžia 4 v. po
piet. Gros puiki muzika, šeimi
ninkės keps skanius bulvinius 
blynus ir kitus gardumynus. Vi
si parapijiečiai ir kaimynai 
kviečiami dalyvauti ir gražiai 
prieš gavėnia pasilinksminti.

Birželio 26 prel. Ignas Kelme
lis švenčia savo kunigystės auk
sini jubiliejų. Bus iškilmingos 
pamaldos švč. Trejybės bažny
čioje ir banketas parapijos sa
lėje.

Elena ir Bronius Sudžinskai 
tragiškai žuvusio savo sūnaus 
Broniaus Sudžinsko atminimui 
paaukojo 200 dol. Šiluvos kop
lyčios statybai Washingtone.

Vasario 19 sueina 4 metai, 
kai mirė a.a. Steponas Samatas, 
gyv. Plainfield, N.J. Už jo vėlę 
metinių mirties sukaktuvių pro
ga jo žmona Margarita Samatie- 
nė užprašė mišias, kurios bus 
yasario 19 d. 8 v.r, švč. Trejy
bės bažnyčioje Newarke. P. T.

PADĖKA

Nuoširdi padėka Kearny. N. 
J., lietuvių parapijos klebonui 
kun. J. Scharnui už lietuviškos 
spaudos įvertinimą ir Darbi
ninko spaudos kiosko įsileidi
mą į parapijos salę Vasario 16 
minėjimo proga.

Darbininko administracija

Baltiečių jaunimo pasitarimas New Yorke 12-13 d. Nuotr. V. Maželio

PASKIRSTYTAS PELNAS Iš ČIURLIONIO KONCERTO
Lietuvių Bendruomenės New 

Yorko Apygardos valdyba savo 
posėdy sausio 21 patvirtino pi
niginę pajamų ir išlaidų apy
skaitą iš puikiai pasisekusio 
Čiurlionio ansamblio jubilieji
nio koncerto, kuris valdybos 
pastangomis buvo surengtas 
praėjusių metų lapkričio 27 
Webster Hali salėje New Yor
ke. Valdyba nutarė gautąjį pel-

Parengimai Hew Yorke
Vasario 27 — Kaziuko Mugė Ap

reiškimo parapijos salėje. Rengia 
New Yorko liet, skautai ir skautės.

Kovo 6 — M. K. Čiurlionio 90 me
tų gimimo sukaktuvinis paminėji
mas Maspetho parapijos salėje. Pra
džia 4 vai. p.p. Rengia New Yorko 
ateitininkai sendraugiai.

Kovo 12 — “Dirvos” Auksinio ju
biliejaus paminėjimo akademija V. 
Belecko svetainėje, 1883 Madison St. 
Brooklyne. Rengia Amerikos Lietu
vių Tautinės S-gos I ir XI skyriai 
New Yorke. Pradžia 7:30 vai. vak.

Kovo 13 — Madų paroda, rengia
ma A. Kazickienės vad. Moterų ko
miteto, Le Cordon Bleu salėje, 96-01 
Jamaica Avė.. VVoodhaven, N. Y. 
Pelnas skiriamas Vasario 16 gim
nazijai paremti. Pradžia 2 vai. p.p.

Kovo 20 — Izidoriaus Vasiliūno 
smuiko rečitalis, akomponuojant 
fortepijonu Vyteniui Vosiliūnui, — 
Town Hali salėje. 43 Street (tarp 
6 ir 7 Avė.), New Yorke. Pradžia 
5:15 vai. p.p.

Kovo 24 - 27 d.d. — New Yorko 
Skautams remti komitetas ruošia 
dail. Vytauto Igno parodų Maspetho 
parapijos salėje.

Kovo 26 — Andriaus Kuprevi
čiaus fortepijono rečitalis Tovvn Hali 
salėje. 43 Street (tarp 6 ir 7 Avė.), 
New Yorke. Pradžia 5:15 vai. p.p.

Kovo 26 — Adv. M. L. švei-<aus- 
kienės paskaita Camegie Endow- 
ment patalpose, 345 E. 46 St.. New 
Yorke. Rengia D. L. K. Birutės New 
Yorko skyrius. Pradžia 5 vai. p.p.

Balandžio 17 — Velykų Stalas 
Apreiškimo parapijos salėje. Pra
džia 4 vai. p.p. Rengia Katalikių 
Moterų S-gos 29 kuopa.

Balandžio 17 — Lietuvių Moterų 
Federacijos New Yorko klubo tradi
cinis Velykų stalas ir paskaita Ma
sonų salėje. 8605 96th Street. Wooo- 
haven, N.Y. .

Balandžio 23 — Lietuvos Atsimi
nimų radijo 25 metų jubiliejinis ban
ketas Lietuvių parapijos salėje. 
Newark, N.J.

Balandi.o 24 — Lietuvos Atsimi
nimų radijo 25 metų jubiliejinis 
koncertas ir balius Webster Hali
salėje, Nevv Yorke.

Balandžio 30 — Brooklyno Centro 
LRKSA 115 kuopa rengia 80 metų 
sukakties minėjimą.. Banketas ir šo
kiai šv. Jurgio par. salėje. 207 York 
St., Brooklyn. N.Y. Pradžia 8 v. v.

Gegužės 7 — Skautams remti tė
vų komiteto balius Maspetho para
pijos salėje.

Gegužės 15 — Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų S-ga rengia 
studijų dieną Apreiškimo parapijos 
salėje. Brooklyne. Pradžia 12 vai. 
dienos metu.

Gegužės 15 — Parengimas Fhit- 
namo mergaičių stovyklos statybai 
paremti Apreiškimo parapijos salė
je. Rengia Putnamo Seselių rėmėjų 
Nevv Yorko skyrius.

Gegužės 21 — Pavasario šokiai 
Maspetho Piliečių klube. Rengia 
Moterų Vienybė.

Gegužės 22 — Dainų šventė
Ftanklin K. La ne High School sa
lėje. dalyvaujant — Philadelphijos. 
Elizabetho, Rūtos Ansamblio ir 
Brooklyno Operetės chorams. Ren
gia Brooklyno Operetės choras. 
Pradžia 4 vai. p.p.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos Švietimo 
ir Kultūros vadovui KĘSTUČIUI 
MIKLUI, 71 Farmers Avė., Plain- 
view, N.Y. 11803; tel. 516 WE 5-0896. 

na panaudoti kultūros bei švie
timo reikalams, paskirstant jį 
sekančiai:

Kultūros židinio statybai 
New Yorke — 300 dol., New 
Yorko skautu stovyklavietei įsi
gyti — 200 dol., Maironio šeš
tadieninei mokyklai Brooklyne 
— 200 dol., Lietuvos Fondui— 
200 dol., LB Centro Valdybai 
(LB mėnesio vajaus duoklė) — 
100 dol., Vasario 16-jai gimna
zijai Vokietijoj — 50 dol.

Paskyrus šias sumas ir pri
dėjus anksčiau įteiktus Įnašus, 
iki šiol kultūros židinio —jau- 
nimi centro statybai jau Įneš
ta 400 dol., o Lietuvos Fon
dui įnašas pakeltas iki 300 dol. 
Maironio mokykla buvo remia
ma kiekvienais metais ir kiek
viena proga, šiame posėdy val
dyba nutapė dar labiau sustip
rinti tos mūsų vienintelės jau
nimo lietuvybei -išlaikyti insti
tucijos globą, ir ją remti visom 
išgalėm.

Kad Čiurlionio ansamblio ju
biliejinis koncertas New Yor
ke praėjo Su tokiu puikiu ir re
tu pasisekimu, ‘ tai nuopelnas 
mūsų visuomenės, mūsų spau
dos ir visos eilės asmenų, ku
rie prisidėjo prie tiesioginio or
ganizavimo darbo.

Ypatinga padėka priklauso 
mūsų spaudai, ypač Darbinin
kui, kuris tikrai nepagailėjo vie
tos per visą eilę numerių duoti 
žinių apie čiurlioniečių viešna
gę New Yorke ir jų jubiliejini 
koncertą.

Padėka E. Čekienei, S. Dzi- 
kui ir J. Rūteniui, kurie spau
doje populiarino šį Įvyki. Padė
ka dailininkui P. Osmolskiui. 
Jis be jokio atlyginimo paga
minto tam vakarui sidabrinio 
jubiliejaus emblemą, kuri puo
šė Webster salės sceną ir kuri 
po koncerto buvo Įteikta čiur- 
lioniečiams. kaip New Yorko 
Lietuvių Bendruomenės dova
na nusivežti Į Clevelandą ir pa
puošti ten savuosius namus.

Išnuomojamas gražus butas
iš 4 kambarių 4-tame apartmen- 
tų aukšte su apšildymu ir geru 
susisiekimu. Menesiui nuoma 
60 dol. Mrs. Rinkevich, 1001 
Eastern Pkwy., Brooklyn, N.Y.

Parduodamas Woodhavene 
vienos šeimos 6 kambarių na
mas, apkaltas lentelėm (šinge- 
liais), nauji tinkliniai langai, 
naujas stogas, naujas šildymo 
pečius ir nauja virtuvė. Skam
binti po 6 v.v. VI 6-3082.

VERTINGA DOVANA

Vyriški ir moteriški šveica
riški Henry Moser 18 karatų 
aukso ar nerūdijančio metalo 
17 ir 21 akmenų laikrodžiai. 
Naujausios gamybos parduoda
mi urmo (vvholesale) kainomis. 
Del katalogų ir 'kitų informaci
jų kreipkitės

S. V. STARAS
Importer — Mail Order

23 Mendon Street
Worcester. Mm«, 01604

Valdyba taip pat labai dėkin
ga arch. J. Okuniui bei inž. J. 
Zabielskiui už pagamintus pla
katus, J. Matulaitienės tautinių 
šokių grupės nariams, kurie pa
dėjo salėje tvarką palaikyti; vi
siem bilietų platintojam ir 
Great Necko LB apylinkės po
nioms — D. Alilionienei, I. Bu
kauskienei, R. Miklienei ir I. 
Vilgalienei už puikiai paruoštą 
priėmimą, ir vaišes čiurlionie- 
čiams.

Šiam jubiliejiniam koncertui 
atžymėti buvo išleistas 54 pusi, 
specialus leidinys su programa.
Jis buvo dalijamas nemokamai 
visiems, kurie atsilankė Į kon
certą. Tik mūsų organizacijų, ir 
atskirų asmenų pinigine para
ma jis buvo išleistas. Valdyba 
dėkoja visiem, parėmusiem lei
dinį. Tik šio leidinio dėka 
gauta pelno mūsų kultūriniams 
reikalams. '

Džiugu ir malonu, kad Įdėtas 
triūsas neliko be vaisių!

K.M.

Irena Sandanavičiūtė pranešinėju
si programą Websterio salėje.

Nuotr. P. Ąžuolo

Studentų ateitininkų blynų baliuje vasario 12 Maspet ho parapijos salėje. Nuotr. P. Ąžuolo.

Mišrus koncertas

Moterų Sąjungos 13 kuopos 
pastangomis vasario 6 So. Bos
tono piliečių klube įvyko kon
certas, kurį išpildė net penki 
dalyviai: Aušra Vedeckaitė, sop
ranas; Benediktas Povilavičius, 
bosas; Izidorius Vasyliūnas ir 
kun. Vaclovas Valkavičius — 
smuikininkai ir pianistas Vy
tenis Vasyliūnas. Nežiūrint gan 
pripuolamo sąstato, programa 
sudarė darnų ir gan vientisą 
Įspūdį, kuo tikrai reikia stebė
tis.

Aušra Vedeckaitė rodėsi So. 
Bostone pirmą kartą. Tai jau
na dainininkė, baigusi žymiąją 
Juliard muzikos mokyklą New 
Yorke, ir besitobulinusi metus 
Vokietijoje. Panelė Vedeckaitė 
pasižymi dideliu muzikalumu, 
labai jautriai jaučia ritmą, šia
me koncerte ji išpildė operų 
arijas ir Dariaus Lapinsko dai
nas, bei jo vieną duetą su Be
nediktu Povilavičium. Iš jos 
išpildytų dalykų buvo Mozarto 
arijos iš trijų operų: “Figaro 
Vestuvių”, “Užburtosios Flei
tos”, ir “Don žuano”, dvi Puc- 
cini arijos ir Gounod arija iš 
Fausto. Dainininkė labai gra
žiai atrodė scenoje ir daina
vo su Įsijautimu ir gerai pasi

MIRĖ STASYS JAKUTIS
Naujosios kartos ateivis Sta

sys Jakutis mirė vasario 5 d., 
o palaidotas vasario 8 dieną iš 
šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčios So. Bostone, Naujosios 
Kalvarijos kapinėse. Laidotuvių 
namuose vasario 7 d. vakare i- 
vyko atsisveikinimas su velio
niu. Žodį tarė Lietuvių B-nės 
Bostono apylinkės pirm. Anta
nas Matjoška, Ramovėnų skyr. 
pirm. Bronius Utenis ir Lietu
vių Romos Katalikų susivieniji
mo 94 kuopos, kurią velionis į- 
steigė ir buvo jos valdyboje iki 
mirties, vardu kuopos pirm. P. 
žičkus. Kun. Jonas Klimas su
kalbėjo rožančių. Laidojimo na
mus lankė daugybė žmonių. 
Bažnyčioje gedulingas mišias 
aukojo kun. Jonas Klimas, o 
asistavo kunigas Albinas Janiū
nas ir Cambridge parapijos kle
bonas kun. Baltrašūnas. Šalia 
altoriaus dar meldėsi kun. Jo
nas Žuromskis. Bažnyčioje bu
vo daug žmonių. Daug parapi
jos mokyklos mokinių priėmė 
komuniją. Tą mokyklą lanko a. 
a. Stasio Jakučio jauniausias sū 
nūs Jonukas. Į kapus palydėjo 
virš 30 automobilių. Kapuose 
po paskutinių kunigo Klimo 
maldų, visų vardu velioni atsi
sveikino Bendruomenės pirm. 
A. Matjoška.

A. a. Stasys Jakutis buvo gi
męs 1910 metais kovo 14 d. 
Maskvoje. Gimnaziją pradėjo 
lankyti Ukmergėje, o baigė Auš
ros berniukų Kaune. 1932 me
tais baigė aspirantu karo mo
kyklą jaun. Įeit, laipsniu. 1938 
po karinių pratimų, buvo pakel

ruošusi. Klausytojams ji pada
rė gero ir malonaus įspūdžio. 
Ypač Dariaus Lapinsko dainos, 
kurios buvo pirmą kartą girdė
tos, patraukė daugumos dėmė- 
sį, kaip neįprasti mums kūri
niai, bet įdomūs.

Benediktas Povilavičius, kurį 
So. Bostonas gerai pažįsta, nu
stebino padaryta dainavime pa
žanga, ir jo padainuotas Verdi 
“Siela pritvinkus sopulio” ir 
Massenet “Elegija” bei du due
tai .dainuoti su' A. Vedeckaite, 
buvo mielai ir šiltai priimti. 
(Antras duetas buvo Šimkaus 
“čigonėlė”, padainuotas bisui).

Izidorius Vasyliūnas ir kun. 
V. Valkavičius išpildė dvi sona
tas: Ph. Telemano A dur. sona
ta dviem smuikam ir H. Purcell 
auksinė sonata dviem smui
kam. Malonu klausytis XV 11 
šimtmečio muzikos, kurios tu
rinys yra grynai religinis: tai 
Įsiklausymas į dieviškas cheru
binų dainas, kuriose nėra že
miškų kančių ir nusivylimo, o 
tik ramybė ir poilsis. Toks 
buvo Įspūdis besiklausant smui
kininkų ir jų išpildomųjų da
lykų.

Vytenis Vasyliūnas nuo pir
mosios dainininkės arijos iki 
paskutiniojo dueto lydėjo visus 
ištikimai ir muzikaliai, pa
traukdamas ne kartą klausytojų 
dėmesį. -

Koncertas paliko gerą ir ma
lonų Įspūdį. Už jį padėka ren
gėjams, ypač jų pirmininkei p. 
Kaladienei. S. J.

tas į leitenanto laipsnį. 1932m. 
Įstojo į Vytauto Didžiojo uni
versiteto teisių fakultetą Kau
ne. JĮ baigė 1938 metais. Stu
dijavo ekonomiją. Pirmą kartą 
okupuojant bolševikams Lietu
vą, pabėgo į Vokietiją, o ve
jant juos iš Lietuvos, sugrįžo. 
Dirbo Saugumo departamente 
Įvairiose pareigose. Antrą kart 
artėjant bolševikams vėl pabė
go Į Vokietiją, o iš ten emig
ravo Amerikon, čia dirbo viso
je eilėje lietuviškų organizaci
jų.

Nuliūdime paliko žmoną 
Praksedą, dukrą Laimutę ir sū
nus Vincą ir Jonuką.

A. a. Stasys Jakutis

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., Ridgewood, N.Y.
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeStadieniais iki filmos pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Vasario 18 — iki vas. 23, 1966

Linksma muzikinė filmą —
HAPPY-END am VVOERTHERSEE

Vaidina:
W. Haas, Paul Horbiger, R. Prack 

Priedinė filmą:
“Meine schdne Mama”

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.


